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Sevgili Okurlar
Filistin’de yine Siyonist İsrail zulmü yaşanıyor.
Onlarca masum insan dünyanın gözleri önünde
katlediliyor. Filistinli masum insanlar zor zamanlar
yaşıyor.
İşgalci bir devlet olarak kurulan İsrail, tarihi
kökleri çok eskilere dayanan Filistin topraklarının
%85’ini işgali altında tutuyor. Peki, hep birlikte
sormamız gereken ortak soruyu soruyorum:
bu işgal İsrail için yeterli mi? Cevabı hepinizin
bildiği gibi tabi ki yetmiyor. Kudüs’ün bir
yerleşim yeri olarak kullanılmasından itibaren
kurulan ilk mahallelerinden biri olan Şeyh Cerrah
Mahallesi işgalci İsrail’in hedefindeki yeni yer.
Şeyh Cerrah Mahallesinde yüzyıllardır yaşayan
Arap Müslümanlar Yahudi yerleşimcilerin oraya
yerleşebilmesi için evlerinden zorla çıkarılıyorlar.
Düşünün ki bir misafirliğe gidiyorsunuz, geriye
döndüğünüzde evinizde başka biri, bir Yahudi
var ve “Bu ev artık benim,” diyor. Evinize girmek
istediğinizde de İsrail askerleri buna engel oluyor.
Sizi ya darp ediyor ya da kelepçe takıp hapse
atıyor.
Sevgili Kardeşlerim
İsrail gerçek bir terör devleti, bunun en net
örneklerinden biri de 3 kutsal din için de önemli
olan Kudüs’ü kendine ait bir hale getirmek için
gösterdiği çaba. Peygamber Efendimizin (s.a.v.)
Miraca yükseldiği ilk kıblemiz olan Mescidi Aksa
ve Kubbet'üs-Sahra’da Müslümanlara yaptıkları
zulümlere şahit oluyoruz. Müslümanların
gelenekleri, inançları ve yaşam tarzlarına vahşice
saldıran Siyonist İsrail kural tanımıyor ve dünya
üzerinde mazlumların ezildiğini gören milletlerin
tepkilerine kulaklarını tıkıyor. Filistin halkının
kendi meşru müdafaasını dünyaya servis eden
haber kanalları İsrail devletini mazlum, Filistin’i
suçlu göstermek için ellerinden geleni yapıyorlar.
Sözde medeni, uygar ülkeler Gazze’de şehit
olan bebekleri, kadınları görmüyorlar görmek
istemiyorlar. Dünya üzerinde batı ve Siyonist
sermayesiyle kurulmuş sivil toplum örgütleri adeta
üç maymunu oynuyor.
Yukarıda ifade ettiğimiz örnekler insan hakları
ihlalinin en net kanıtları. Fakat gittiği her yere
sözde demokrasi ve adalet götüren! ABD’nin
demokrat başkanı Biden İşgalci İsrail devletinin
Başkanı Netanyahu’yu arayarak “İsrail’in meşru
müdafaa hakkına ABD’nin sarsılmaz desteğini
iletiyorum” ifadesini kullanıyor.
Sözlerimi rahmetli Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN
Hocamızın bir sözü ile bitirmek istiyorum. “Bir gün
gelecek İsrail’e öyle bir tokat atacağız ki, bütün
hayatı gözlerinin önünden GAZZE ŞERİDİ gibi
geçecek”
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KUDÜS SEVDASI
Değerli dostlar,
Gelecekte bir dünya tarihi yazılsa sanırım yaşadığımız bu
son yıllar tarihin önemli kırılma noktalarından biri olacaktır.
Bir taraftan bütün insanlığın mücadele ettiği bir virüs
salgını bir yandan hayatın normallerinin değiştirilmeye
çalışılması. Bir taraftan da dünyanın dört bir yanında devam
eden savaşlar, göçler, insanlık dramları… En son terör devleti
İsrail tarafından yüzlerce masum insanın, çocuğun, kadının
katledilmesi…
Bugün üzerimize düşeni yapmazsak bu görev içinden
çıkılmaz bir hal alarak gelecekte büyük bir sorun olarak
karşımıza çıkacak. Bugün değerlerimiz, inançlarımız
ekseninde çalışmazsak yarın çocuklarımızın, torunlarımızın
ve ülkemizin altından kalkamayacağı sorunlarla
karşılaşacağız. Eksik yaptığımız her iş tamamlanmak için
birilerini bekliyor olacak. Bu nedenle geçmişte yapılan
hatalardan ders alıp bugün iyi işler yapmak için adım
atmalıyız.
Filistin’de yaşanan insanlık dramı sadece bugünün sorunu
olmasa gerek. Kudüs’te, İslam dünyası olarak uzunca bir
süredir eksik kaldığımız hususların bedelini ödüyoruz. Yarın
değil, bugün o büyük adımı atarak geleceğin Kudüs’ünü
El- Aksa’sını İslam toplumuna yakışır bir şekilde onarmaya
başlamak gerek. Bu adım ne kadar geç atılırsa bu acılar o
kadar geç dinecek demektir.

Çekmeköy Belediyesi
Adına İmtiyaz Sahibi
Ahmet Poyraz

Değerli okurlar
Yeni sayımızda Kudüs ve Mescid-i Aksa hakkında yazılar,
şiirler ve röportajlar hazırladık.
Haydi durmayalım, her sabah yeniden Kudüs sevdasıyla
uyanalım.

Tasarım
Cihat Tekcan Greenart Group
Elif Ceren Kılıç Greenart Group

Editör - Salih Gebel
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Köşe Yazısı

Merhamet Aşısı
Kendinden başka birinin, bir dostunun,
arkadaşının ya da bir yabancının başına
gelen felaketlere, kötü durumlara ve hallere
üzülmek, belki de ona acıma hissi desem,
aklınıza ne gelir?
Bir başkasının derdi, sıkıntısı ile hemhal
olabilmek, bu derdi, sıkıntıyı ortadan
kaldırabilmek için kafa yormak, uğraşmak ve
dahi çırpınmak nedir?
Güçlü iken güçsüzlerin yerine kendini
koyabilmek, o güçsüz hali, güçsüzlüğü
hissedebilmek ve hatta o hali yaşayabilmek
desem, hangi kavram gelir aklınıza?
Merhamet!
Başkasının yarasına merhem olmak, düşeni
kaldırıp, belki de düştüğü yerden kaldırılanla
beraber daha güçlü bir şekilde yol almak,
insanı huzura erdiren merhametin ta
kendisidir. Bir bakıma başkasının iyiliği için
kendinden vazgeçmek, fedakârlık yapmaktır.
Bencillikten uzaklaşmak, insanı merhamete,
hoşgörüye ve iyilikseverliğe ulaştırırken, aynı
zamanda bir iç huzur yoluna da yön
veriyor. Bencillikten
uzak bir ruh
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haline sahipseniz, yaşamın daha kolaylaşmış
olduğunu göreceksiniz.
Merhametli bir yaşam tarzıyla; ya da
şöyle söyleyelim merhametli bir toplumla
ulaşılabilen her şeye, her kişiye ve canlıya
mümkün olduğunca yardım etmek huzuru
arttırır. Ona bağlı olarak da aynı zamanda
acıları da azaltır.
Merhametli bir kalple, kendisinden daha zor
durumda olanlara, iyilik dolu bir yaklaşımla
el uzatan insan, esasen iki farklı şekilde
kazanmıştır. İlki durumuna üzüldüğü kişinin
veya canlının o zor durumundan kurtulmuş
olmasına duyduğu sevinçtir. Diğeri de
kendisinin bu kurtuluşa vesile olması, o zor
durum haline sessiz kalmamış, harekete
geçmiş olmanın verdiği haklı huzurun
sevincidir... Çoğu toplumda; ne yazık ki bu
sessiz kalma durumu, ruhlara da derin bir
yara açıyor.
Günümüz koşturması ve
insanların bu
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hengâmede sadece belli şeyler üzerine
yoğunlaşması maalesef merhamet
duygusunun, şefkat duygusunun göz
ardı edilmesine neden oluyor. Yaşanan
tüm toplum sorunlarının nedenleri
araştırıldığında, derinlere inildiğinde
merhamet ve şefkat eksikliği görülüyor.
Oysa bu duyguları vicdanlarına yerleştirilmiş
bireylerin bencil olmak, başkalarının
acı ve sıkıntılarına duyarsız kalmak gibi
bir durumları olmayacaktır. Merhameti
vicdanlara yerleştirilmiş bir toplum deyince;
Nurettin Topçu’nun “Kalbe yapılan ilk aşı,
merhamet aşısı olmalıdır,” sözü geliyor
akıllara...
Merhamet, insanı insan yapan, Allah’ın
lütfettiği en güzel melekelerden biridir. Fıtrat
olarak bencillikten uzak bir ruh haline sahip
olmak, Rabbin rahmetinin tecelli ettiği bir
gönüle sahip olmak ayrı bir zenginliktir. Ne
mutlu bize ki; komşusu açken tok yatamayan
bir neslin torunlarıyız. Diğer toplumlara
kıyasla merhametli, şefkat, hoşgörü ve iyilik
kavramlarına önem veren bir toplumuz.
Merhamet konusunun azalmadan artmasını
sağlamak istiyorsak yeni neslin de bu aydınlık
kavramlara yabancılaşmasını engellemeliyiz.

Yani o merhamet aşısını küçükken yapıp,
ağacın yaşken eğilmesinin kolaylığını
yaşamalıyız.
Peygamber efendimizin şu Hadis-i Şerif’ini
düstur edinerek neslimize merhameti şefkati
iyiliği işleyelim, zira “İnsanlara merhamet
etmeyene Allah da merhamet etmez.”
Sonuç olarak merhametin işlendiği bir
kalbe sahip olan birey, sadece insana değil,
yaratılmış olan her şeye merhametli bir bakış
açısıyla yaklaşır.
Kaostan çıkışın anahtarı merhamet ve
hoşgörü değil midir? Hırs, öfke, haset, kibir,
agresiflik gibi karanlık duygular yerine;
merhamet, şefkat, hoşgörü, sevgi ve saygı
barındıran aydınlık bir kalp düşünün...
Hangisinin daha huzurlu olduğunu
tartışmaya gerek olmadığı aşikâr...
O halde aydınlık duyguların karanlık
duyguları yenmesi için gerekli olan aşının
yapılması hepimizin elinde... Ne de olsa,
ancak; aydınlık duygularla, hayat daha
katlanılır ve yaşanası olur değil mi?

Gönül Demet

Instagram:@gonul.gozuyle
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MİMARİSİYLE

Beşiktaş’ın en güzide yerinde zarifliğiyle
bizi karşılayan cami, Küçük Mecidiye Camii.
Ortaköy’den Beşiktaş’a doğru ağaçların rehberliği
eşliğinde Çırağan Caddesi üzerinden yolunuza
devam ederken sadeliğiyle baş gösteren Küçük
Mecidiye Cami sizleri selamlıyor. Karşısına aldığı
Çırağan Sarayı, sırtını yasladığı Yıldız Parkıyla
en uğrak noktalarda soluk alıp vereceğiniz,
durakmış gibi sizleri bekleyen cami, asaletiyle
bizleri kendisine hayran bırakıyor. Ortaköy
güzergâhı üzerinde meşhur kumpirin kokusu ile
yola koyulurken, muhteşem deniz manzarasıyla
yürüyüşümüzü yapıyoruz. Yürürken kendinizi eski
İstanbul’da gibi hissettiren tarihi yapılar geziyi
adeta zaman makinasına dönüştürüyor. Yolun
sonunda kollarını açmış bizi bekleyen Küçük
Mecidiye Camii, bize eve varmış hissini uyandırıyor.
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TARİHİ
Esas adı Çırağan Camii olan yapı İstanbul
Boğazı’nın Rumeli yakasında, Ortaköy yakınında,
Çırağan Sarayı’nın karşısında ve Yıldız Sarayı’nı
çevreleyen korunun Boğaz girişi yanındadır.
Camiye “küçük” denilmesinin sebebi, aynı
padişahın hayratı arasında Büyük Mecidiye adıyla
anılan Ortaköy Camii’nin de yer almasıdır. Avlu
kapısı üstündeki, dönemin şairlerinden Zîver Bey
(Paşa) tarafından yazılan dört satırlık manzum
kitâbesinde, “... Yaptı sarayı nezdine bir câmi-i vâlâ
...” dendiğine göre camiyi Sultan Abdülmecid,
sarayının yakınında 1265’te (1849) inşa ettirmiştir.
Pars Tuğlacı’ya göre cami Mimar Nikogos Balyan
tarafından yapılmıştır. Ancak Nikogos’un kardeşi
olan Sarkis Balyan, 1857’de yayımlanan bir
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makalede
Çırağan Camii’nin Garabet
Balyan tarafından yapıldığını bildirmiştir.
İstanbul Ansiklopedisi’nde “Nikoğos Balyan”
maddesini yazan Kevork Pamukçiyan ise Çırağan
Camii’nin mimarı olarak Nikogos Balyan’ı gösterir.
Bu durumda caminin Balyanlar’dan hangisi
tarafından yapıldığı kesin olarak bilinmemektedir.
Çırağan semtinde yerleşim yeri bulunmadığı için
yerleşik cemaati bulunmayan cami, halk arasında
Misafir Camii olarak anılmaktadır.

MİMARİSİ
Büyüleyici bir mimariye sahip olan Küçük Mecidiye
ya da Teşrifiye Camii, barok usulü mimariyi
üzerinde hakkını vererek taşıyor. Beyaz renginin
sadeliğiyle Çırağan Caddesi üzerinde bütün
ilgiyi toplamayı başarıyor. Kare planlı olan cami
diğer sahil camilerine nazaran küçükte olsa eşsiz
mimarisi bizleri hayran bırakıyor. Avlusundan
içeriye adım attığımız an kuşların cıvıltıları
etrafımızı sarıyor. Doğruluğu tam bilinmemekle
beraber caminin yapıldığı toprağa Kâbe’den
getirilen toprak karıştırılmıştır. Belki de bu
yüzden cami bize daha da ilgi çekici hale geliyor.
İçerisine adım attığımız andan itibaren ferahlığıyla
kalbimize su serpen cami, mint yeşili ve pastel
turuncu tonlarına hâkim olarak bulunuyor. Alt
kısımda bulunan oval şeklinde odaları caminin
ince bir mimariye sahip olduğunu bize gösteriyor.
Yukarıya doğru adımlarımızı atarken yüksekliği
kısa ama genişliği fazla olan merdivenleriyle
diğer yapılardan farkını ortaya seriyor. Biz böyle
bir görüntüyle karşılaşacağımızdan habersiz
yukarı çıkarken, gördüğümüz manzara karşısında
şaşırıyoruz. Kocaman avizesi ve ince işlenmiş çiçek

kabartmalarıyla
cami, doğanın bir harikası gibi
duruyor. Kubbenin her bir yerinde farklı çiçek
desenleri camiye farklı bir ambiyans katıyor. Yeşil
renginin ferahlığı ve pembe ve turuncu arasındaki
rengin uyumuyla cami adeta ben buradayım diyor.
Camiyi bir insan karakteri olarak tarif edersek
tevazu olarak tanımlardık. Bu güzellik karşısında o
kadar naif bir şekilde duruyor ki hayran kalmamak
elde değil!
400 metrekarelik bir alanda yapılmış olan cami,
avlusu ile birlikte toplamda 1600 metrekarelik
bir alanı kaplamaktadır. Basit kare planlı, üzeri
kubbe ile örtülü bir cami olsa da dış mimariye
baktığımızda en ilgi çeken yanı minaresidir.
Geleneksel Türk mimarisinin dışında gotik
mimarisiyle bezenmiş olan minare, yuvarlak bir taş
gövdeyi taçlandıran şerefesi basit çıkmalara oturan
sütunlu bir galeriyle sarılmıştır.
Giriş tarafında bulunan son cemaat yerinin iki
yanında bir kasr-ı hümâyun vardır. Ana mekân da
caminin son cemaat yerinin üstünde ve yanlarında
bulunan kasr-ı hümâyun gibi o zamanın zevki olan
çiçek motifiyle bezenmiştir.
Küçük Mecidiye Camiine eğer yolunuz düşerse
bizim önerimiz, Çırağan Caddesi üzerinden ağaçlı
yolun keyfine vara vara yürümelisiniz. Caminin
hemen yan tarafında yer alan Yahya Efendi
Türbesini ziyaret ederek hem dua edip hem de
türbenin eşsiz manzarasını görmelisiniz.
ELİF NUR AKBULAT

Açık Fikir Platformu
Düzce Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği
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0 2 - Adıyam
Güneydoğu Anadolu
Bölgesinde bulunan Adıyaman
ili; kuzeyde Malatya (109 km),
kuzeydoğuda Diyarbakır
(206 km), doğu ve güneyde
Şanlıurfa (112 km), güneybatıda
Gaziantep (152 km) ve batıda
Kahramanmaraş (162 km)
illeri ile komşudur. Deniz
seviyesinden yüksekliği
669 metredir. Adıyaman
tarihin bilinen en eski
yerleşim yerlerinden biridir.
Palanlı Mağarasında yapılan
incelemelerde kent tarihinin
M.Ö. 40.000 yıllarına kadar
uzandığı anlaşılmıştır.
Yavuz Sultan Selim'in İran seferi
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sırasında 1516 yılında Osmanlı
topraklarına katılmıştır. Osmanlı
topraklarına katılan Adıyaman,
başlangıçta merkezi Samsat'ta
bulunan bir Sancakla Maraş
Beylerbeyliğine bağlıyken,
Tanzimat’tan sonra bir kaza
olarak Malatya'ya bağlanmıştır.
Cumhuriyetin kuruluşundan
1954 yılına kadar eski idari yapısı
korunarak Malatya'ya bağlı kaza
konumunda olan Adıyaman 1
Aralık 1954 tarihinde 6418 sayılı
Kanunla Malatya'dan ayrılarak
müstakil il haline gelmiştir.
Adıyaman’da Kommagene
Krallığı’na ait en değerli
eserlerin bulunduğu

Nemrut Dağı, 1987 yılında
“UNESCO Dünya Tarih Mirası
Listesi”ne girmiş, 1989 yılında
ise bölge milli park ilan edilip
koruma altına alınmış.
Nüfus: 632.459
Yüzölçümü: 7.337 km2
İlçe Sayısı: Merkez ilçenin
dışında, Besni, Çelikhan, Gerger,
Gölbaşı, Kahta, Samsat, Sincik
ve Tut olmak üzere 8 İlçe, 23
belediye, 173 mahalle ve 454
köy bulunmaktadır. (1)
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Hz. Üzeyir Peygamber ile
ülkemizde bulunan iki önemli
sahabeden biri olan Hz. Safvan
Bin Muattal ve birçok veli ve
ermişe ait türbeler; Emevi,
Abbasi, Selçuklu ve Osmanlı

Daglar,
Nehirler

dönemlerinden kalma camiler,
St. Petrus ve St. Pavlus
Kilisesi, Nemrut Dağı, Karakuş
Tümülüsü, Perre Antik Şehir
Mezarlığı.
Hititler döneminden kalma
“Malpınar Hiyeroglif Yazıtı”,
bugün halen kurnalarından su
akan, Romalılar döneminden
kalma Antik Perre Şehri’ndeki
“Roma Çeşmesi”, Kommagene
Krallığı döneminden kalma tek
kemerli “Cendere Köprüsü”,
İslami dönem harikası olan
“Altınlı Köprü”, erken dönem
Hıristiyanlarının yerleşkesi olan
“Zey Mağaraları, Gümüşkaya
Mağaraları, Turuş Kaya
Mezarları, Haydaran Kaya
Mezarları, Hısn-ı Mansur

İldeki belli başlı dağlar; Akdağ
(2551 m), Dibek (2549 m), TucakUlubaba (2530 m), Gördük (2206
m), Nemrut (2150 m), Bozdağ
(1200 m) ve Karadağ (1115 m)'dır.
En önemli akarsuyu Fırat
Nehri'dir. Şanlıurfa ve Diyarbakır
ile sınır oluşturan nehrin il

Kalesi, Yeni Kale, Gerger
ve Besni Kaleleri, Derik
Kutsal Alanı, Sofraz’daki
“Kül Şehri Harabeleri”, aynı
yerleşim yerindeki Sofraz
Tümülüs Mezarları, Eski Besni
Harabeleri, Besni Sesönk
Tümülüsü’ndeki Sütunlar, her
katmanı ayrı bir uygarlığın
izlerini taşıyan höyükleri
ve bu höyüklerde yapılan
arkeolojik kazılardan elde
edilen, Paleolitik dönemden
günümüze kadar yaşamış her
çağa ait 30.413 eserden oluşan
zengin bir koleksiyona sahip
müzesiyle Adıyaman, kuşkusuz
ki çok büyük kültür, inanç ve
sağlık turizmi potansiyeline
sahip bir ildir.

içerisindeki uzunluğu 180 km'
dir. Diğer başlıca akarsular;
Göksu Çayı, Besni Akdere Çayı,
Sofraz Çayı, Kahta Çayı, Ziyaret
Çayı, Keysun Çayı, Çakal Çayı,
Birimşe Çayı, Eğriçay ve Halya
Deresidir.
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Gezmeyi
Unutmayln

Adıyaman'ın en doyurucu ve
en lezzetli tatlarından biri de
besni (Adıyaman) tavasıdır.
Kuzu eti, patlıcan, domates,
biber, soğan ve sarımsak
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Türkiye’nin en büyük barajı
olan Atatürk Barajını, Şeytan
Köprüsü’nü, Adıyaman
Müzesi’ni, Demirciler Pazarı,
Tuz Hanı, Ulucamii, Kapcamii,
Musalla Camii, Sugözü Mesire

Alanı, Beşpınar Vadisi Mesire
Alanı, Nemrut Dağı Milli Parkı,
el sanatları ve halı çeşitlerinin
satıldığı oturakçı Pazarı, Vijne
löprüsü, gezmeye değer
yerlerden bazıları.

birleşiminden oluşan bu yöresel
lezzet genellikle büyük tava ya
da tepsilerde sunularak servis
ediliyor.

sıralamak gerekirse, Meyir
Çorbası, Buhara Pilavı, Yarpuzlu
Köfte, Tevenk Sarması, Tırşik
(türlü), Burma Tatlısı, Adıyaman
Köftesi, İçli Köfte, Dövmeç,
Kavurmalı Hitap, Pirpirim
Salatası, Şillik Tatlısı, Tene
Helvası, Topak Helvası, Fıstıklı
Muska Pestili, Basalla, Semsek,
Balcanı Dev, Kuncemot, Erişte
çorbası Hevirbirk, Kavurmalı
Mıkla’yı unutmamak gerekir.

Çiğ köfte: Bulgur, isot, kıyılmış
et, salça, soğan, maydanoz ve
çeşitli baharatların yoğrulup
karıştırılmasıyla hazırlanan
bu yöresel lezzet, Adıyaman
sınırlarını aşarak nerdeyse tüm
dünyada tanındı. Adıyaman’ın
diğer meşhur lezzetlerini
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Adıyaman ülkemizdeki
ve dünyadaki en
kadim yerleşim
alanlarındandır.
Hayvancılıkta genel
olarak kıl keçisi
tercih edilmektedir.
Atatürk Barajı’nın
yapılmasından sonra
Adıyaman iklimi biraz
daha yumuşamış ve havası
nemlenmiştir. Şehre gelen
turistlerin en çok ziyaret
ettiği yerler Nemrut Dağı
Milli Parkı ve Menzil Köyünde

inanç ziyaretidir. Emniyet ve
jandarma suç istatistiklerine
göre Türkiye’de en az suç
işlenme oranıyla ikinci
sırada yer almaktadır. Her
Adıyamanlı yufka yüreklidir
ama işler biraz ters giderse
karşısındakine “kâr” lafını
yapıştırır, geçer. (Çok da
olumlu bir anlamı yoktur.)
Adıyamanlılar bir şeye güzel
demez, iyi de demez, “çoğ eyi
çoğ eyi” der.

Zara
Ali Tekintüre
Mehmet Metiner
Latif Doğan
Kahtalı Mıçe
Nurettin Rençber

n
a
d
a
m
Yap me
Dön

Doğal güzellikleriyle Çelikhan

yüksekliğindeki Nemrut

havzasındaki “Yüzen Adalar’ı,

Dağı’nda güneşin doğuşunu

Gölbaşı’ndaki “Gölbaşı, İnekli

ve batışını, gizemli bir

ve Azaplı Gölleri”nin kıyısında

ortamda izlemek. Besni Tavası

yaşayan kuşların oluşturduğu

yemek.

“Kuş Cenneti”ni, hastalara şifa
dağıtan Çelikhan, Besni ve
Kotur İçmecelerini mutlaka
görmelisiniz. 2206 metre

Kaynak:
Adıyaman Valiliği Verileri, Adıyaman İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü, Adıyaman Belediyesi

Ümit ŞENER

Gazeteci-Yazar
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z
a
Y
Meyveleri

Yaz aylarının en güzel yanlarından biri rengârenk çeşit çeşit meyveler… Meyveler
içerdikleri çeşitli vitamin ve mineraller sayesinde ihtiyacımız olan vitamin ve minerallerin
çoğunluğunu karşılar. Bu sayede bağışıklık sistemini güçlendirmede çok önemli bir rol
oynar. Ayrıca yüksek lif içeriğiyle bağırsak sağlığını korumada oldukça etkilidir.

A, C, E vitaminlerini içerir. Fosfor, kalsiyum,
potasyum, demir ve lif açısından en zengin
meyvelerdendir. Yaş ve kuru olarak tüketilebilen
kayısı, sindirimi kolaylaştırıyor, tokluk hissi
sağlıyor ve kabızlığa iyi geliyor. Kayısıyı dilerseniz
smoothielerinize katarak lif içeriği sayesinde
bağırsaklarınızın düzgün çalışmasına destek
olabilirsiniz. Kurutulmuş olarak ise sülfür
içermeyen, doğal yollardan kurutulan “gün kurusu”
denilen kayısı tüketilmelidir. Ara öğünlerinizde 2
adet gün kurusunun arasına birer çay kaşığı tahin
ve ceviz ekleyerek tatlı ihtiyacınızı bastırabilirsiniz.

Kayısı
Potasyum, C ve A vitamini bulunur. Kirazda
önemli miktarda bulunan antioksidan ve
melatonin hormonunun, yaşlanmaya bağlı
hafıza kayıplarını önleyebildiği ve azaltabildiği
bildiriliyor. Kirazın sapı ise vücutta diüretik
etkiye sahiptir. Ara öğün olarak 12 -15 adet
kiraz, 1 porsiyon meyve yerine tüketilebilir. Kiraz
saplarını kaynatarak yapacağınız çay; ödem
şikâyetlerini azaltmaya yardımcı oluyor. Kirazı
detoks içeceklerinizde tercih edebilirsiniz.

Çilek
12

Kiraz
C vitamini açısından zengindir. Çilek lif içermesi
nedeniyle tokluk hissi verir. Çilek kendine kırmızı
rengini veren antosiyanin adında bir pigment
sayesinde yüksek kolesterolü düşürür. 1 su
bardağı kadar çilek 1 porsiyondur. Smoothielerde
kullanarak fresh bir etki yaratabilir, tatlı ihtiyacını
bastırabilir ya da çileği chia ile birlikte ocakta
ezerek şekersiz bir reçel elde edebilirsiniz.
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Erik
Şeftali bol miktarda C vitaminin yanı sıra A
ve B vitamini bulundurmaktadır. Safra kesesi
ve karaciğer hareketlerini düzenlemeye
yardımcıdır. İdrar söktürücü etkisi vardır.
Sakinleştirici etkisi ile uykusuzluğu gidermeye
yardımcıdır. Bir küçük şeftali 1 porsiyon
meyvedir. Yazın soğuk şekersiz şeftalili çaylar
hazırlayabilirsiniz.

Karpuz

Antioksidan bileşenleri ile vücudu korur ve yüksek
oranda C vitamini içerir. Bu sayede hastalıklara
karşı direncimizi arttırır. Erik aynı zamanda A, K
ve B grubu vitaminleri ve sağlık için faydalı birçok
mineral de içerir. 1 su bardağı erik 1 porsiyona
eşittir.

Şeftali
A ve C vitaminleri, magnezyum, potasyum, kalsiyum,
karotenoidlerden likopen, sayısız antioksidan ve
aminoasitleri vücudumuza almaktayız. Bir porsiyon
karpuz günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 16’sını
karşılamaktadır. Sindirimi düzenleyip, kabızlığı,
hazımsızlığı önlemektedir. Kas ağrılarını azaltıp,
egzersiz sonrası toparlanma süresini kısaltmaktadır.
Vücutta yağ birikimini engellemektedir. 1 porsiyon
karpuz 3 küçük üçgen dilime eşittir. Karpuz, beyaz
peynir ve nane eşliğinde fresh bir kahvaltı yapabilir,
karpuz ve sodalı buzlu içecekler hazırlayabilirsiniz.

İçerisinde oldukça fazla antioksidan içerir ve bu
özelliği sayesinde şeker ve kalp hastalıklarına
oldukça iyi gelmektedir. Bir küçük salkım
üzüm 1 porsiyona eşittir. Üzümü tek başına
tüketebileceğiniz gibi pekmezini ve hoşafını da
yapabilirsiniz.

Tatlı
ri
krizle
için
thie
smoo :
si
kâse

3 yk süzme yoğurt
6 adet çilek
½ şeftali
1 tk bal
Üzerine 1 yemek kaşığı
çekilmiş çiğ fındık
Tüm malzemeleri robottan
geçirin. Üzerine fındık serpip
süsleyin. Afiyet olsun

Üzüm

Diyetisyen Betül Ceylan
BETÜL CEYLAN Sağlıklı
Beslenme ve Diyet Merkezi
www.betulceylan.com · instagram: dytbetulceylan
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Hazi̇ran’ı Hüzne Boğan

Edebi̇yatçılarımız

“mektubun geldi arkadaşım
haziran da geldi
gönderdiğin gibi duruyorum burada
hiç ağlama
ağlamak yakışmıyor haziranda adama”
Böyle sesleniyor İbrahim Sadri Haziran şiirinde.

Ağlama diyor ama Haziran edebiyat dünyası için hüzün ayıdır aslında. Çok
değerli şairimizi, edebiyatçımızı kaybettiğimiz aydır Haziran.
Orhan Kemal, Ahmed Arif, Nazım Hikmet, Ahmet Haşim, Cahit Zarifoğlu,
Cemil Meriç, Peyami Safa, Hasan İzzettin Dinamo, Ahmet Muhip Dıranas
ve Abdurrahim Karakoç. Bütün insanları eşitleyen ölümün eli, aynı ayda
dokundu onlara.

ORHAN KEMAL – 2 Haziran 1970
Orhan Kemal 15 Eylül 1914 yılında Adana
Ceyhan’da doğmuştur. Toplumsal gerçekçi
roman türünün öncülerindedir. Gerçek ismi
Mehmet Raşit Öğütçü’dür. Türkiye Büyük Millet
Meclisi ilk kurulduğunda Kastamonu mebusu
olan daha sonraları İstiklal mahkemelerinde
yargılanmış olan Abdülkadir Kemali Bey’in
oğludur. 1930 yılında babası Abdülkadir Bey’in
Ahrar Fırkasını kurmak ve gazete çıkarmak
nedeni ile ölüm korkusu sonucunda Suriye’ye
kaçması üzerine ortaokul son sınıftayken
okulu bırakmak zorunda kalmıştır. Bu süreçte
Lübnan ve Suriye’de yaşamıştır. Adana’ya
döndüğünde işçilik, ambar memurluğu gibi
işlerde çalıştı. Orhan Kemal 1939 yılında askere
gitti. Askerdeyken komünizm propagandası
yapmak suçu ile 5 yıl hapse mahkûm edildi.
Bursa cezaevine nakledildi ve burada Nazım
Hikmet ile tanışarak yazarlığının dönüm
noktasını çizmiş oldu. 1943 yılında cezaevinden
çıktıktan sonra Adana’ya döndü. Hamallık, sebze
hamallığı ve verem savaşta kâtiplik yaptı. 1950
yılında İstanbul’a taşındı, yazılarıyla para kazandı.
Bir lokantada yaptığı konuşmada komünizm
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propagandası yaptığı iddiası ile yargılandı ve
serbest bırakıldı.

Orhan Kemal'in Edebi Kişiliği
Orhan Kemal Nazım Hikmet’in etkisi ile düz
yazıya yöneldi. Düzyazı türünde ilk romanı
Babaevi’nin bir bölümü Balık Yeni Edebiyat
Dergisinde yayınlandı. Bu yazıyı Bacaksız Orhan
lakabı ile yayınladı. İlk öykülerini farklı takma
isimler ile yine aynı dergide yayınladı. Roman
dışında film senaryoları yazdı. Kardeş Payı, 72.
Koğuş, Eskici Dükkanı gibi eserlerini oyunlaştırdı.
72. Koğuş oyunu ile Ankara Sanat Severler
Derneğinde en iyi oyun yazarı seçildi. Eserlerinde
günlük yaşamı konu aldı. Kitaplarında yer verdiği
kahramanları genellikle yoksul ve sömürülen
insanlardan seçti. Eserlerinde genelde toplumsal
yapının çelişkilerini büyük bir ustalıkla vurguladı.
Orhan Kemal’in günümüzde en sevilen
eseri Mahalle Kavgası olmuştur. Yazarlığının
olgun dönemlerinde Çukurova’nın toplumsal
sorunlarını ve fabrika işçilerini işledi. 2 Haziran
1970 yılında 56 yaşında tedavi gördüğü Sofya’da
hastanede beyin kanamasından hayatını
kaybetti.
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AHMED ARİF – 2 Haziran 1991
Ahmed Arif de Orhan Kemal gibi 2 Haziran’da vefat etti.
(1991) Dağların, Anadolu’nun ve sevdanın ozanıydı.
Ahmet Arif 23 Nisan 1927'de Diyarbakır'ın Hançepek
semtinde dünyaya geldi. Çocukluğunun ve gençliğinin
büyük kısmı Diyarbakır'da geçti.
Ahmet Arif ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini
Diyarbakır'da tamamladı. Lise yıllarında şiirler yazmaya
başladı. Kendine has tarzı olan Ahmet Arif Türk edebiyatında önemli bir yer edinmeyi
başarmıştır. Yazmış olduğu ilk şiir Seçme Demeti Şiirler Dergisinde yayınlandı. Yaşadığı
coğrafyadan ötürü Zazaca, Kürtçe ve Arapça'yı kısa süre içerisinde öğrendi. İlk kitabını
1968 yılında çıkarmıştır. Hasretinden Prangalar Eskittim adlı kitabı oldukça beğenilmiş
ve yüksek tirajlara ulaşmıştır. Ardından yine aynı isimle bir de şiir yazmıştır. Kendi sesi ile
seslendirmiş olduğu bu şiiri 20 binden fazla alıcıya ulaşmıştır.
Ahmet Arif'in Eserleri (Kitapları): Hasretinden Prangalar Eskittim - Yurdum Benim
Şahdamarım - Cemal Süreyya'ya Mektuplar - Leylim Leylim

NAZIM HİKMET – 3 Haziran 1963

Sessizce öldü. Sessizce, çünkü karısı çıkan değil,

Nazım Hikmet, 3 Haziran 1963 sabahı kapıya

anı şöyle anlatıyor: “Koridora f ırladım ve askılığın

bırakılan gazete ve mektupları almak için

yanında, yerde gördüm seni. Sırtınla kapıya

yatağından kalktı. 1952’de geçirdiği kalp

yaslanmış, elinle yere dayanmış, bir bacağını

krizinden sonra hasta bir kalple yaşamaya

Türk usulünce altına almış, ötekini hafifçe ileriye

alışmıştı belki. Bursa Hapishanesi’nde geçirdiği

uzatmış, oturuyordun. Beyaz ve alışılmadık bir

yıllardan beri biliyordu kalbinin durumunu. Yine

şekilde sakin yüzünün anlatımından daha ilk

de son yıllarda ölüm daha bir düşüyordu aklına

saniyede anladım ölmüş olduğunu.”

çıkmayan seslerden korkarak f ırladı yataktan. O

ve dizelerine…Ölümünden birkaç ay önce yazdığı
şiirde şöyle diyordu:

Nazım Hikmet’in cenazesi iki gün sonra

“Bizim avludan mı kalkacak cenazem? Nasıl

Novadeviçi Mezarlığı’na def nedildi. En ünlü

indireceksiniz beni üçüncü kattan? Asansöre

Rusların gömülü olduğu bu mezarlıkta,

sığmaz tabut, Merdivenler daracık”

Turgenyev, Çehov, Gogol ve Mayakovski gibi
yazar ve şairlere komşu oldu.

Kapıdaki gazeteleri aldıktan sonra kalbi durdu.
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AHMET HAŞİM
– 4 Haziran
1933

Ahmet Haşim, uzun
bir süredir kalp ve
böbreklerinden
rahatsızdır. O gün
öğleden sonra birden
yatağından fırlar.
Doktoru gideli yarım saat
olmuştur. Yeni evlendiği
eşi
Güzin Hanım çıplak ayakla yere
bastığını görerek ayağına terlik vermek ister. Haşim,
terlik giymenin sırası olmadığını söyleyerek yatağa
düşer; ölmüştür.
Ahmet Haşim, 1884 senesinde Osmanlı
İmparatorluğu topraklarında yer alan Bağdat’ta
dünyaya gelmiştir. Babasının Arabistan
vilayetlerindeki memuriyeti nedeniyle düzensiz bir
ilkokul tahsili gördü. Aynı sebepten, dil olarak sadece

CAHİT
ZARİFOĞLU
– 7 Haziran
1987
1950’li yılların
ikinci yarısı,
Kahramanmaraş
Lisesi… Cahit
Zarifoğlu, Erdem
Beyazıt, Ali Kutlay, Hasan
Seyithanoğlu, Rasim-Alaaddin
Özdenören kardeşler ve sonradan aralarına
katılan Mehmet Akif İnan… Yedi Güzel Adam.
Cahit Zarifoğlu’nun yoksul evinde şiir günleri
düzenlediler. İkinci Yeni şiir akımını benimsediler.
Cemal Süreya, Edip Cansever, Turgut Uyar’ın

CEMİL MERİÇ
– 13 Haziran
1987
Cemil Meriç,
12 Aralık 1916
tarihinde,
Reyhanlı, Hatay'da
dünyaya geldi.
Babası Mahmut Niyazi
Bey Antakya'da Ziraat
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Arapçayı öğrendi. 1897’de Galatasaray Sultanisi’nde
yatılı olarak eğitim almaya başladı. Ahmet
Haşim’in sanat ve edebiyata olan ilgisi Galatasaray
Sultanisi’nde başlar. Bilinen ilk manzumesi “Leyâl-i
Aşkım” 1901 senesinde “Mecmua-i Edebiyye’de
yayınlandı. 1905-1908 yılları arasında yazdığı ve
Piyale kitabına aldığı “Şi’r-i Kamer” serisindeki şiirleri,
hayal zenginliği, iç ahenkteki kuvvet ve büyük
telkin kabiliyeti ile dikkat çekti. 1909’da kurulan
Fecr-i Âti grubuna dahil oldu. 1924’te Paris’e giden
Haşim, 1932’de rahatsızlığı sebebiyle Frankfurt’a
gitti. Çeşitli yerlerde memur olarak çalışan Ahmet
Haşim daha çok öğretmenlik yaptı. Sanâyi-i Nefise
Mektebi'nde (Güzel Sanatlar Akademisi) mitoloji,
Mülkiye Mektebi’nde de Fransızca derslerine girdi.
Bu görevlerine ölünceye dek devam etti. Servet-i
Fünûn Dergisinde şiirler yayınladı. 1911 senesinde
yayınlanan Göl Saatleri isimli şiiriyle haklı bir şöhret
kazandı. Fecr-i Âti dağıldıktan sonra, siyasi ve edebi
akımların dışında kalarak kendine has bir şiir ve nesir
anlayışının tek temsilcisi olarak kaldı. Ahmet Haşim
4 Haziran 1933 tarihinde 49 yaşındayken yaşamını
yitirdi.

şiirlerini gece gündüz demeden, bıkmadan
usanmadan birbirlerine yüksek sesle okudular.
Zarifoğlu’nun kırık penayla çaldığı gitarı soluksuz
dinlediler.
Abdurrahman Cahit Zarifoğlu (1 Temmuz 1940,
Ankara - 7 Haziran 1987, İstanbul) Türk şair ve yazar.
Çocukluğu Siverek, Maraş ve Ankara'da geçti.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman
Dili ve Edebiyatını bitirdi. Diriliş Dergisinde şiirleri
yayımlandı. Arvasilerden, Seyyid Kasım Arvasi'nin
kızı Berat Hanım'la evlendi ve bu evlilikten üç kız,
bir erkek evladı oldu. Nikâhında şahitliğini Necip
Fazıl Kısakürek yaptı. 1976 yılında Mavera dergisinin
kuruluş çalışmalarında yer aldı. 7 Haziran 1987
tarihinde akciğer kanseri hastalığından İstanbul'da
vefat etti. Kabri Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Küplüce
Mezarlığı'nda ve kayınpederi olan Kasım Arvasi ile
yan yanadır.

Bankası Müdürlüğü ve mahkeme reisliği yapmıştır.
Yedi yaşına kadar Antakya'da yaşayan Cemil Meriç,
babasının memuriyetten ayrılması üzerine ailesi
ile birlikte Reyhanlı'ya döndü. İlk ve orta dereceli
öğrenimini Hatay'da tamamlamasının ardından
İstanbul'da bulunan Pertevniyal Lisesi'ni okuyan
Meriç, bu sırada Nazım Hikmet ve Kerim Sadi
başta olmak üzere dönemin solcu aydınlarıyla
tanıştı. Bu okulu bitirmesinin ardından İstanbul
Üniversitesi'nde Felsefe eğitimi aldı. Geçim
sıkıntısı nedeniyle 1937'de İskenderun'a döndü.
İskenderun'da bir süre öğretmenlik ve Tercüme
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Kalemi'nde reislik görevlerinde bulundu. Türk Hava Kurumu'nda sekreterlik,
belediyede kâtiplik gibi geçici işlerde çalışan Meriç, 1939 Nisan ayında Hatay
hükümetini devirmek iddiasıyla tutuklanıp Antakya'ya götürüldü; idam
talebiyle yargılandı; iki ay sonra beraat etti. 1940 yılında tekrar okumaya
dönerek İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünü bitiren Meriç,
1942-1945 yılları arasında Elazığ'da, 1952-1954 yılları arasında ise İstanbul'da
Fransızca öğretmenliği görevinde bulundu. 1940'ta İstanbul Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu'na burslu olarak kabul edildi, iki yıl bu kurumda
öğrenim gördü. 1941'den başlayarak İnsan, Yücel, Gün, Ayın Bibliyografyası
dergilerinde yazıları yayımlanmaya başladı. 1983'te eşi Fevziye Hanım'ı
kaybeden Meriç, aynı yıl Ağustos ayında beyin kanaması geçirdi ve sol taraf ına
felç indi. Sağlığında basılan son eserleri Işık Doğudan Gelir (1984) ile Kültürden
İrfana (1985) oldu. 13 Haziran 1987'de hayatını kaybetti. Cenazesi, Karacaahmet
Mezarlığı'na def nedilmiştir.

Başlıca Eserleri
Hint Edebiyatı (1964), Saint Simon İlk Sosyolog, İlk Sosyalist (1967), Bir Dünyanın
Eşiğinde (1976), Işık Doğudan Gelir (1984), Kültürden İrfana (1985) Deneme
Mağaradakiler (1978), Bu Ülke (1974, 1985) Umrandan Uygarlığa (1974) Günlük
Jurnal I (1992) Jurnal II (1994) Diğer Kitapları Kırk Ambar (1980), Bir Facianın
Hikayesi (1981), Sosyoloji Notları ve Konferanslar (1993)

PEYAMİ SAFA – 15 Haziran 1961
Şair İsmail Safa’nın oğlu olan Peyami Safa 2 Nisan 1899
yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Peyami Safa 13
yaşında hayata atılmış ve Posta Telgraf Nezaretinde
küçük yaşta memur olarak çalışmaya başlamıştır.
1914-1918 yılları arasında öğretmenlik,
1918-1916 yılları arasında gazetecilik
yapan yazar, amcaları Ahmed Vefa ve Ali
Kami’nin yönlendirmesi ile edebiyata
başlayarak hayatını yazıları ile kazanmaya başlamıştır. 1918’de ağabeyi
ile beraber 20. Asır adlı akşam gazetesinde Asrın Hikayeleri adlı öyküler
ile gazeteciliğe atıldı. Fıkralarının yanı sıra Son Telgraf, Cumhuriyet, Son
Havadis ve Tasvir-i Efkar gazetelerinde romanlar da yayınlamıştır. Para
kazanma kaygısından dolayı Bedii takma adı ile Cingöz Recai isimli
polisiye roman dizisi yazmıştır. 1961 yılında çok sevdiği oğlu Merve’nin
Erzurum’da yedek subaylık yaparken ölüm haberini alan Safa, büyük
sarsıntı sonucu 15 Haziran 1961 yılında İstanbul’da beyin kanaması
geçirerek hayatını kaybetmiştir.
Roman yazmak konusunda kendini geliştirerek Türk romanının
başta gelen adları arasına girmeyi başarmıştır. Peyami Safa aynı
zamanda günlük gazetelerde kaliteli ve seçkin f ıkralar yazdı. Son
yıllarına doğru kültür ve sanatımıza yaptığı en önemli hizmetler Türk
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Düşüncesi ve Kültür Haftası adlı dergilerde

Edebiyat ve siyaset tartışmalarının hep içinde

yazdığı yazıları olmuştur. Tasvîr-i Efkâr,

bulunan yazar, Nâzım Hikmet, Nurullah

Cumhuriyet, Milliyet, Tercüman, Son Havadis

Ataç, Zekeriya Sertel, Muhsin Ertuğrul, Aziz

gazetelerine de yazılar yazmıştır. İki türlü

Nesin gibi önemli isimlerle polemiklere

romancılık yapan Peyami Safa ilk roman

girmiştir. Para kazanmak için kaleme aldığı

türü halk yığınları için yazdığı romanlardır

romanlarda dil ve anlatım, baştan savmalık,

ve bunlarda en küçük bir sanat kaygısı ve

açık saçıklık dahi göze çarpmaktadır. Bu

iddiasına yer vermemiştir. Sanat, edebiyat,

durumu önceden hesapladığı için, eserlerinde

felsefe, psikoloji, sosyoloji gibi değişik alanlarda

adını vermek yerine Server Bedi takma adı ile

yazdığı yazılarla çok yönlü bir yazar olmuştur.

yetinmiş ve çok sayıda roman kaleme almıştır.
Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Matmazel

Kırk üç yıl boyunca hiç durmadan yazmış ve

Noraliya'nın Koltuğu ve Yalnızız gibi psikolojik

ilk döneminde değişik ilgi alanları içinde sol

türdeki eserleriyle Cumhuriyet dönemi Türk

eğilimli siyasal akımlara ilgi göstermiştir.

edebiyatında ön plana çıkmıştır.

AHMET MUHİP
DIRANAS – 27
Haziran 1980

bir köylüyüm. On yaşından sonraki çocukluk, ilk
gençlik, gençlik. Beni ihtiyarlığa doğru götüren
bütün yıllar ve yollar boyunca hülyalarımda
küçüklüğümün ormanlarını kurdum."

"Denizler yolculuğa

Ahmet Muhip Dıranas, İstanbul’da Cahit Sıtkı

çağırır durur da

Tarancı, Orhan Veli Kanık, Sait Faik Abasıyanık,

beni/ Gitmem

Fazıl Hüsnü Dağlarca, Baki Süha Edipoğlu

düşünerek geri

ve Şevket Rado gibi dönemin genç şair ve

döneceğim günü. / Ben

yazarlardan oluşan bir edebi çevre içinde yer

rüzgarları severim; büyük

aldı. Bu dönemde Fransızcasını ilerleten şair,

olsun / Aşkım da özlemim de hepsi, her şey ve

Fransız ve Rus edebiyatını yakından izledi. İlk

mahzun." dizelerinin de aralarında bulunduğu

kez 1935'te Varlık dergisinde yayımlanan "Fahriye

unutulmayan eserlere imza atan Ahmet Muhip

Abla" şiiri, Dıranas'ın en sevilen şiirlerinden biri

Dıranas, Galip Efendi ile Seniha Hanım'ın oğlu

olarak edebiyat tarihinde yer edindi. Resim

olarak 1909'da dünyaya geldi.

koleksiyoncusu olan ve kendisi de resim yapan

büyük

Dıranas’ın, Adolph Basler’den Cahit Sıtkı Tarancı
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Doğum yeri konusunda belirsizlik bulunan Dıranas,

ile birlikte çevirdikleri "Fransa’da Müstakil Resim"

kimi kaynaklara göre İstanbul'da, kimi kaynaklara

başlıklı iki ciltlik kitap, 1937'de Güzel Sanatlar

göre ise babasının Sinop'ta doğduğu Salı Köyü'nde

Akademisi yayını olarak basıldı. Ankara'ya döndüğü

dünyaya geldi.. Yazları köye giderek çobanlık

1938'den itibaren 4 yıl boyunca Halkevleri Kültür

yapan ve doğa sevgisini kazanan usta şair, 40

ve Sanat Yayınları'nın yönetmenliği yapan yazar,

yaşındayken Zafer gazetesinde kaleme aldığı bir

1940'ta Münire Ülker ile evlendi. Dıranas, 1942’de

yazıda, o günleri şöyle ifade etmişti: "Ben her köylü

konusunu Milli Mücadele’den alan ve Fransızcadan

çocuğu gibi sığırtmaçlık etmiş, yalın ayak gezmiş

adapte edilen "Üç Kahraman" adlı tek perdelik

tozmuş, sonra yaşı biraz geç de olsa ilkokula gitmiş

bir piyes yayımladı. Askerliğini 1942-1944 yılları
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arasında Ağrı Doğubeyazıt’ın Sürbehan köyünde

Dıranas’ın oyun ve roman çevirileri, 1940-1962 yılları

yapan başarılı edebiyatçı, "Ağrı" isimli uzun

arasında yayımlandı. Ahmet Muhip Dıranas, Türkiye

şiiriyle 1946’da İstanbul Şehir Tiyatrosu taraf ından

İş Bankası ve Anadolu Ajansında Yönetim Kurulu

sahnelen "Gölgeler" adlı oyununu askerdeyken

Üyesi, Devlet Tiyatrosu Edebi Kurul'da ise başkan

yazdı. Usta şair, "O Böyle İstemezdi" adlı oyununu

sıfatıyla görev aldı.

ise 1947'de kaleme aldı. Askerlik görevinin ardından
Çocuk Esirgeme Kurumunda çalışmaya başlayan

ABDURRAHİM
KARAKOÇ - 7
Haziran 2012
Hüzün mevsiminin
son yaprağı
Abdurrahim
Karakoç oldu. 7
Haziran 2012 tarihinde
hayata veda eden yazar
Karakoç, büyük bir dava adamı olmasının yanı
sıra kimilerine göre son yüz yılın en büyük halk
şairlerinden biridir.
Abdürrahim Karakoç (7 Nisan 1932,
Kahramanmaraş – 7 Haziran 2012, Ankara) Türk
şair ve gazetecidir. 1932 yılının Nisan ayında
Kahramanmaraş’ın, Ekinözü ilçesinde dünyaya
geldi. Dedesi, babası ve kardeşleri de şair olduğu
için küçük yaşlarda şiire merak sardı. İlk yazdığı
şiirleri iki kitap olacak hacimdeyken beğenmeyip
yaktı ve 1958 yılından itibaren yazdıkları ‘Hasan’a
Mektuplar’ ismi altında 1964 yılında yayımlandı.
1958 yılında bulunduğu kasabada belediye mesul
muhasibi olarak memuriyete girdi. 1981 yılının Mart
ayında emekli oldu. Mücadeleci şiirlerinin çokluğu
şartlardan kaynaklanmaktadır. 27 Mayıs Darbesi,
zinde güçler, demokrasi maskaralığı ve haksızlıklar
hiciv şiirlerini besledi.

Yaklaşık otuz defa mahkemeye verildi, bütün
suçlamalardan beraat etti. Avukat tutmadı, hep
kendi kendini savundu. Hiçbir iktidarla barışık
olmadı. 1985 yılında gazetecilik yapmaya başladı.
Büyük Birlik Partisi’nin kuruluşunda yer aldı ve
siyasete girdi.
Sonra siyasetten ayrıldı. Niçin girip, niçin ayrıldığını
bir röportajda şöyle cevaplandırdı: “Allah rızası için
girmiştim, Allah rızası için ayrıldım.”
7 Haziran 2012 tarihinde, Gazi Üniversitesi Tıp
Fakültesi hastanesinde yoğun bakımdayken
hayatını kaybetti. Ankara-Keçiören’deki Bağlum
semt kabristanına def nedildi.

Eserleri
Şiir
Mihriban (1960), Hasan’a Mektuplar (1965), Eli
Kulakta (1969), Vur Emri (1973), Kan Yazısı (1978),
Suları Islatamadım (1983), Beşinci Mevsim (1985),
Dosta Doğru, Akıl Karaya Vurdu (1994), Yasaklı
Rüyalar (2000) Gökçekimi (2000), Gerdanlık – I
(2000), Gerdanlık – II (2002), Parmak
İzi (2002), Yağmur Yerden Yağar
(2002), Anadolu’da Bahar (2007).

Deneme
Düşünce Yazıları (1990)
Büşra Tosun Yörük

19

Köşe Yazısı

Babalar Günü, pek çok ülkede her yıl
Haziran ayının üçüncü pazar günü
babaların onuruna kutlanan özel bir
gündür.
Bir Amerikan iç savaşı gazisinin kızı olan
Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi
babaların da bir günü olması gerektiğini
düşünmekteydi. Dodd'un babası
annelerinin yokluğunda 6 çocuğunu tek
başına büyütmüştü. Babasının doğum
günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan
edilmesi için çalışmalara başlamış ama
bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek
kutlamalar Haziran ayının üçüncü pazar
gününe ertelenmiştir.

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da
Washington'un Spokane şehrinde
kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik
Devletleri Başkanı Calvin Coolidge
kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak
Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında
ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson,
her yıl Haziran ayının üçüncü pazarının
Babalar Günü olarak kutlanacağını
açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972
yılında ise başkan Richard Nixon'ın
imzasıyla Babalar Günü yasal olarak
ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

Babalar Günü Dünyada Ne Zaman Kutlanıyor?
Amerika Birleşik Devletleri'nde başlatılan
kutlama, zamanla dünyaya yayılsa da
babalıkla ilgili kutlamalar Katolik Avrupa'da
Orta Çağ’a kadar uzanmakta. Hazreti
İsa'nın resmi babası olarak kabul edilen
St. Joseph bayramı 19 Mart'ta İspanya ve
İtalya gibi ülkelerde "Babalar Günü" veya
"Babalar Bayramı" olarak kutlanıyordu.
Almanya'da Babalar Günü Paskalya'dan
40 gün sonra yani Hazreti İsa'nın göğe
yükseliş gününde kutlanıyor. Avustralya ve
Yeni Zelanda'da Babalar Günü Eylül ayının
ilk pazar günü kutlanıyor. Rusya, Sovyetler
Birliği döneminden kalan ve Kızıl Ordu'ya
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toplu kayıtların yapılmaya başlandığı
Atavatanın Koruyucusu Günü ya da Adam
Günü'nü 23 Şubat'ta kutlamaya devam
ediyor.
Tayland'da Babalar Günü, ulusun babası
olarak kabul edilen eski kral Bhumibol
Adulyadej'in doğum günü olan 5 Aralık'ta
kutlanıyor. Orta Doğu'da birçok ülkede
Babalar Günü yaz gündönümü olan 21
Haziran'da kutlanıyor. Brezilya'da ise
Ağustos'un ikinci pazarı babaların azizi olan
Sant Joachim anısına kutlanıyor.
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Babalar Dışında
Erkekler Günü de Var
Babalar Günü erkeklere yönelik kutlanan

tarafından organize edildi. Etkinliğin
diğer ülkelerde yayılması ise 2000'li yılları
buldu.

tek gün değil. Uluslararası Dünya

Türkiye’de Babalar Günü

Kadınlar Günü gibi bir de Uluslararası

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de

Erkekler Günü var. İlk defa 1992 yılında 19

kutlanan Babalar Günü, geleneksel olarak

Kasım tarihinde kutlanan Erkekler Günü,

her yıl Haziran ayının üçüncü haftasının

Missouri Üniversitesi Erkek Çalışmaları

pazar günü kutlanıyor. Bu yıl Babalar

Merkezi Direktörü Thomas Oaster

Günü 20 Haziran Pazar günü kutlanacak.

Mine Olgun
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PRAG’DA

5. DÜNYA EBRU GÜNÜ-1
Mevlana’nın sema etmesi gibi
ebru sanatçıları da su ve boya ile dans ederler
Gülseren Sönmez
- Seyahat için yaptığın yatırım, kendin için yaptığın en iyi yatırımdır.
- Para harcayarak sizi zengin eden tek şey, seyahat etmektir.
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2016
yılının Mayıs ayında Atilla Can
Hocam, “5. Dünya Ebru Günü
Başkanlığı Çek sanatçılar Śarka
Duran ve Xenia Sulimenko’ya
verildi. Kasım ayında Çekya
başkenti Prag’da 5. Dünya
Ebru Günümüzü kutlayacağız.
Seni de yanımızda görmek bizi
mutlu edecektir.” dedi.

kıyamayan
Çekler, Almanlar zarar vermesin
diye hiçbir karşı müdahalede
bulunmadan şehirlerini
teslim etmişler. Sonradan pek
çok acı çekmişler. Atalarının
fedakârlıkları torunlarını ve
dünyayı mutlu ediyor.

Orta Avrupa’nın romantik
kenti Prag’a gitmek heyecan
vericiydi. Daha önce de birkaç
kez gördüğüm, belleğimde
güzellikleriyle yer etmiş
ender şehirlerden biriydi. II.
Dünya Savaşı’nda şehirlerine

Prag bugün Avrupa’da 14-15-16.
yüzyıllardan kalma yapılarıyla
en eski şehir dokusuna sahip,
tek şehir olma özelliğini taşıyor.
Doğu Avrupa’nın Paris’i olarak
adlandırılıyor. Bu nedenle de, en
çok turist çeken, dünyanın ilgi
odaklarından biri. Tarihi dokusu

ile
ilgi uyandıran Çekya başkenti,
sanatsal anlamda da pek çok
zenginliğe sahip bir şehir.
Mimarisi ve atmosferiyle
ziyaretçilerini adeta zaman
yolculuğuna çıkaran bu sihirli
şehri yeniden göreceğim için
çok heyecanlıydım.
Günün her dakikası canlılığın
devam ettiği şehirde gezilecek
çok sayıda etkileyici yer vardı.
Çoğunlukla 14. yüzyılda Kutsal
Roma İmparatoru IV. Charles
tarafından yaptırılan Prag
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Kalesi (Hradcani), St Vitus
Katedrali, Charles Köprüsü yanı
sıra çok sayıda kilise ve saray
kompleksi UNESCO Dünya
Mirası listesindedir.
Heyecanım, bir yandan da
dünyanın her bir tarafından
gelecek ebrucularla
tanışacağım içindi. Dünyanın
birçok ülkesinden Facebook
kanalıyla izleyenlerim
vardı. Onları ilk kez burada
görecektim.
Gidilecek gün gelip çatmıştı.
Ben altı kişilik grupta olacaktım.
Grubun liderliğini yapan Çisem,
Prag merkezde harika bir ev
bulmuştu. Ev, tarihi dokusuyla,
yüksek tavanı, kalın duvarlarıyla
etkileyiciydi. Eksiksiz mutfağı
ve iki kişiye bir oda düşmesi
ile bize gayet uygundu. Evin
kocaman salonunun tam
ortasında iki kişilik yatağı yeni
tanıştığım Nurhan’la paylaştım.
Hepimiz çok kısa sürede hemen
kaynaştık. Ev arkadaşlarım çok
şirin, cana yakın kızlardı.
Çisem Ergin, Prag’da ev bulma
hikâyesini şöyle anlatıyordu:
“Hocam Gülhis Başaran
Hocamız bize Prag’daki 5.
Dünya Ebru gününe katılıp
katılamayacağımızı sordu.
Biz de üç arkadaş, ben Çisem
Ergin, Emel Şenay Duran
ve Merve İkiz katılacağımızı
söyledik. İstanbul’dan bir ebru
hocasının, ayrıca Nurhan
Altıntaş arkadaşımızın da
katılacağını söyledi. Benden de
kalacağımız yeri ayarlamamı
rica etti. Kalacağımız yeri
internetten ararken karşıma
airbnb adlı bir site çıktı.
Siteye istediğimiz vasıfları
yükledim. Aradığım ev şehir
merkezine yakın, gideceğimiz
ve çalışma yapacağımız
Lucerna Galeri’ye yakın,
aynı zamanda da ekonomik
olmalıydı. Kalacağımız ev,
Oldtown, eski şehir diye bilinen
merkeze, (Astronomik Saat,
Tyn Katedrali’nin bulunduğu,
stantların açıldığı meydana
yürüme mesafesinde olmalıydı.

Aradığımız vasıflardaki evin
sahibiyle telefon konuşması
yaptığımda ev sahibesi
olan genç bayan beni
havaalanından itibaren
taşımacılık için bilgilendirdi.
Bir nevi uber taşımacılıktı.
İşlerimiz tıkır tıkır işledi.
Dönüşümüzün sabahında
da bizi Prag Havaalanı’na
götürecek o büyük taşıt hazırdı.
Prag’da kalacağımız eve
gelirken yükümüz çok fazlaydı.
Gelen taşıt da tüm yüklerimizi
taşıyacak büyüklükteydi. Çok
rahat etmiştik.”
Prag’da evimize yerleşmemiz

ardından ilk işimiz Lucerna
Sanat Galerisi’ne gitmek oldu.
Bizi Śarka Duran ve Xenia
Sulimenko Hanımlar sevgiyle
karşıladılar.
Lucerna Sanat Galerisi (Galeria
Lucerna Praha) Lucerna AVM
içindeydi. Sanat Galerisi ebru
tekneleri ile donatılmıştı.
Duvarlar da ebrularımızla
süslenmişti. Çekya sergisine,
Hezarfen Edhem Efendi ve
Necmeddin Okyay, Ebru
Portreleri, Vazoda Van Gogh
Ayçiçekleri ebrularımla
katılmıştım. Dünyanın en büyük
karma ebru sergisiydi. Aynı
günlerde 80 çocuğun katıldığı
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dünyanın en büyük, çocuk ebru
sergisi de hazırlanmıştı.

etmiştiniz, yemeğinizi de
yemiştim.” demişti.

Dokuz günlük ebru workshopu
ile ilgili bilgi paylaşımı
yapıldı. Bu etkinlik sayesinde,
dünyanın birçok ülkesinden
gelen ebru sanatçıları
birbirlerini tanıma fırsatı
buldu. Ben umduğumdan
daha fazlasını buldum. Meğer
Amerika’da, Hollanda’da,
Polonya’da, Almanya’da,
Kuveyt’te ve dünyanın birçok
ülkesinde ebru etkinliklerimi
izleyenlerim varmış.
Sayısız insanla karşılaştım,
kucaklaştım. Amerikalı genç
bir ebru sanatçısı beni görünce,
çömelerek elimi öpmüştü.
Hollandalı bir hanım “Hocam,
ben sizin evinize gelmiştim.
Kitabınızdan bana hediye

Polonyalı bir hanımın “Hocam
hatırlıyor musunuz, bir grup
terapi gören hastayı sizin
eve getirmiştim. Evinizde hiç
üşenmeden teknenizi açıp,
hastalarımızla tek tek ilgilenmiş
onlara ebru yaptırmıştınız.
Hatta çok problemli huzursuz
hastaya hemen yeni bir
tekne açmış onu mutlu
etmiştiniz. O hasta sonra sizin
evden ayrılmak istememişti.
Hatırladınız mı? Ben hala öyle
hastalarla uğraşıyorum. Sizden
öğrendiğim ebru sayesinde
hastalarımı rahatlatıyorum.
Röportaj yapıp, Sarıyer
böreklerinizden yemiştik”
demesi, sanatın birleştiriciliğini
göstermesi bakımından

önemliydi. Ebru etkinliğimiz,
başladığı andan itibaren, son
derece mutluluk ve huzur verici
olmuştu. Davetli konuklar da
unuttuğum pek çok anıyı bana
hatırlatmışlardı.
Açılışta Prag Büyükelçimiz,
Atilla Can ve ben konuşma
yaparak ebrunun önemini
anlattık. Atalarımıza teşekkür
ettik. Ebru ile ilgili üç kitabımı
büyükelçilere armağan ettim:
“Gelenekselden Günümüze
Ebru”, Çanakkale Savaşlarını
anlatan “Çanakkale Ruhu: Savaş
Barış Sanat” ve “Allah’ın Adları
Esma-ül Hüsna”.
Śarka Duran daha önce
duyurusu yapılıp dünyanın
birçok ülkesinden gönderilen
kumaş ebruları birleştirerek
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kocaman
bir örtü yapmıştı.
Bu örtünün tam ortasındaki
kocaman cebe herkes içinden
geçen dilekleri yazarak koydu.
Çok heyecan verici bir olaydı.
Ben tüm ebrucu arkadaşlarımla
bir kez daha Prag’a gelmeyi
dilemiştim.
Törenin ardından, çok samimi
bir ortamda ebru atölyesi
çalışmalarımız başladı.
Dünyanın birçok ülkesinden
gelen ebruculara çeşitli gün
ve saatler paylaştırılmıştı.
Her ebrucu, kendi zamanı
geldiğinde teknenin başına
oturuyordu. Hiçbir tekne boş
kalmıyordu.
Ebrucuların heyecanı sıradan
değildi. Sanki ruhları gökyüzüne
uçmuş, onları izliyordu. Ben de
ebrucuları izlerken, teknenin
başına oturmuş Hezarfen
Edhem Efendi’yi, Necmeddin
Okyay’ı hayal ettim. O nur yüzlü
halleri ile durmamacasına
çalışıyorlardı. Bize bıraktıkları bu
sanat için atalarıma teşekkür ve
dua ettim. Ebru o insanlara bir
nevi zikir gibi gelmiş.
Mevlana’nın sema etmesi gibi
ebru sanatçıları da su ve boya
ile dans etmişler, öğrenmişler,
öğretmişler, yenilikler katmışlar.
Yaptıkları sanata her zaman
saygı duymuşlar.

Bu
saygıyı
yakından tanıdığım Kubilay
Dinçer’de de gördüm. O
ebru sanatını çok seviyordu.
Özveriyle hiç eksiksiz
öğretiyordu. Herkese nasip
olmayan bir durumdu.
Bu sanat sadece bizi değil,
ebruya gönül vermiş tüm
dünya sanatçıları yanı sıra
Lucerna Sanat Galerisi’ne
gelen izleyicileri de çok mutlu
ediyordu.
Su yüzeyine değen renklerin
mucizevî dağılımının sihri
herkesi mest ediyordu. XVI.
yüzyılda ebru hakkında kitap
yazan seyyahların anlattığı
gibi ebruda sihir vardı. O sihir
herkesi kendinden geçiriyor,
büyülüyordu.
Bu güzel ortamda ben de
arkadaşlarımın portrelerini
tekne yüzeyinde ebru olarak
yaptım. Ardından da, son
yıllarda geliştirdiğim vazoda
çiçek ebrusunu Śarka Duran’la
yaptım.
Ebru yapanların en heyecanlısı,
candan yapanı, çalışkanı, Śayka
Duran’dı. Onun çalışma azmine
hayran kalmıştım. Ondan,
insan ve ebru sevgisi taşıyordu
sanki. Yunus Emre’nin dediği
gibi “Ballar balını buldum,
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kovanım yağma olsun”
hissiyatındaydı. Bildiği her
ebruyu etrafındakilere coşkuyla
öğretmeye çalışıyordu. Yunus
Emre nasıl aşka âşıksa, Tanrı
aşkıyla yanıp tutuşuyorsa Śarka
Duran da ebruya âşıktı.
“Aşkın aldı benden beni, bana
seni gerek seni; Ben yanarım
dünü günü, bana seni gerek
seni; Ne varlığa sevinirim, ne
yokluğa yerinirim; Aşkın ile
avunurum, bana seni gerek
seni; Aşkın âşıkları öldürür,
aşk denizine daldırır; Tecelli ile
doldurur, bana seni gerek seni.”
Śayka Duran da aşkı Yunus
Emre gibi yaşıyordu. Hayatımda,
ebruya bakarken gözleri
dolan, ebruyu öğrendiği için
Allah’a avuçlarını açarak dua
eden hiç kimse görmedim.
Śarka Hanım’daki coşkuyu
anımsadıkça içim hep
mutlulukla dolar. Ben de
Allah’a böyle coşkulu insanlar
yarattığı için dua ediyorum.
Śarka Duran bir Türk’le evliydi.
Aksanlı Türkçesiyle kimi zaman
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ifade edemediği duygularını
vücut dili ve ebru eserleriyle
anlatıyordu.
Çok çalışkandı. Biz ebrucuların
döküp saçtıklarını da durmadan
yüksünmeden temizleyerek,
hepimize tertemiz bir ortam
sunuyordu. Tertipliydi,
düzenliydi çalışkandı. Sevgi
doluydu. Sarılmaktan hiç
yılmıyordu. Ben kendi adıma
sevgiye doydum. Böyle güzel
bir insanı tanımanın güzelliğini
yaşadım.
O gün ve o günden sonra her
gün Lucerna Sanat Galerisine
taşındık. 38 ülkeden gelen 134
ebru sanatçısının çalışmalarını
yakından izledik. Her ebrucu
ayrı bir dünya idi. Ebru gösterisi
yapacak usta ebrucuların
listesi giriş kapısında asılı
olduğu için herkes merak ettiği
ebrucunun performansının
olduğu zamanlarda
galeriden ayrılmıyordu. Ebru
etkinliklerimizden arta kalan
her zamanı bu güzel şehri
dolaşarak değerlendirdik.

Evimizin yolu saat kulesinin
önünden geçtiği için, her gün
saat başı meydanda toplanan
kalabalıkları ve saat etkinliğini
izliyorduk.
ASTRONOMİK SAAT KULESİ
Kenti simgeleyen önemli
tarihi yapılardan biri olan
Astronomik Saat Kulesi, 1410’da
matematik profesörü olan bir
saatçi tarafından yapılmış. Altı
asırdır çalışan, 12 saat dilimiyle
birlikte 12 burcun sembollerini
de taşıyan Astronomik Saat
dünyanın halen çalışan en eski
üçüncü saati.
Kentin en ünlü simge
yapılarından Astronomik Saatin
üst tarafına 1865’te iki pencere
ve pencereler içerisine de 12
havariyi temsil eden havari
figürleri eklenmiş. Her saat
başında bu pencereler açılıyor
ve havariler sırayla çalan çanın
ve öten horozun eşliğinde
pencerelerin önünden geçiyor.
Saatin pencerelerinin açılmasını
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bekleyen kişilerin önünde yer
almak için önceden sıraya
girmek gerekiyor. O nedenle de
saatin etrafı her an insanlarla
doluydu. Biz neredeyse her
gün bu olayı izliyorduk. Çünkü
kaldığımız evden Lucerna Sanat
Galerisi’ne gidip gelirken saat
kulesinin önünden geçiyorduk.
Gong sayısı saate göre çalıyordu.
Saat 12.00’de, 12 kez, 13.00’te 13
kez çalıyordu.
PRAG ULUSAL MÜZESİ
İlk gün öğleden sonra Prag
Ulusal Müzesi’ni gezdik.
Yamaçta yer alan müzenin
uzaktan görüntüsü ömre
bedeldi. Karnımız acıktığı için
de yol üzerindeki satıcılardan
sandviç aldık. Müzeye doğru
yükselen rampadaki şehir
peyzajına hayran kaldık. Özenle
hazırlanmıştı.
Prag Ulusal Müzesi (Národní
Muzeum), Vaclav Meydanı’nda
yer alıyor. 1800’lerin başında
kurulan ve şu anki yerine ise
1891’de taşınan, Çekya’nın
en eski müzesi, böcek
bilimi entomoloji alanında 5
milyondan fazla örneğe ev
sahipliği yapıyor.
Sayısız önemli koleksiyon,
mineraloji, hayvanbilim,

antropoloji, arkeoloji, sanat ve
müziğe dair pek çok eser içeren
sergi odalarını gezdik. Çek bilim
adamı, yazar ve sanatçıların büst
ve heykellerinin de bulunduğu
Ulusal Müze, Prag’da ulusal
kimliğin sembolü olarak da
kabul ediliyor. Sanat eserleriyle
çok zengin bir müzeyi gezerek
zenginleştiğimizi hissediyorduk.
PRAG KALESİ
Kentin belgelenmiş en eski
yerleşim yeri olan Prag Kalesi
kompleksi içinde yer alan,
önemli ressamların eserlerine
ev sahipliği yapan Lobkowicz
Sarayı ve Müzesi, uzunca
bir süre hapishane olarak
kullanılan Daliborka Kulesi Kale
Bölgesinde görülecek yerler
arasında. 920’de inşa edilmiş ve
günümüzde Prag Ulusal Sanat
Galerisi olarak kullanılan en
eski kilise St. George Bazilikası
ve halen resmi kurumların
yer aldığı Eski Kraliyet Sarayı
bölgenin diğer önemli yerleri.
Prag Ulusal Galeri (Národní
Galerie) Avrupa’nın en önemli
sanat koleksiyonlarından birine
ev sahipliği yapıyor. Monet
ve Picasso gibi sanatçıların
tablolarının yanı sıra Çek
sanatçıların eserlerine de yer
verilen koleksiyonda, fotoğraf,

moda, heykel ve karışık sanat
uygulamaları da sergileniyor.
Yağmur serpiştirirken
yakınındaki sanat galesini
gezdik. Dışarı çıktığımızda
müzeyi gökkuşağı süslüyordu.
Yorgunduk, evimize döndük.
Akşam olunca Gülhis Hanım’la
beraber tarhana çorbası,
pirinç pilavı pişirdik. Kızlarımız
da salatalarımızı hazırlayıp
çaylarımızı demledi, yemek
sonrası bulaşıklarımızı yıkadılar.
Evde kendiliğinden oluşan
güzel bir paylaşım vardı. Yemeği
yiyen hemen bu güzel şehri
yaşamak için dışarı fırladı.
Gezilecek çok yer, yaşanacak
çok olay vardı.
Akşamları kızlarımız opera ve
tiyatrolara giderken ben, Gülhis
ve Nurhan’la beraber evimize
yakın yerleri dolaşıyorduk.
Nurhan, gece gündüz
bilgisayarının başına geçip kitap
satışı yapıyordu. Zamanının
çoğunu çalışarak geçiriyordu.
Yine de bizimle geçirecek
zaman bulabiliyordu. Onunla,
bilmediğimiz yerleri bulmak çok
kolaylaşıyordu. Çevik, çok akıllı
bir kızdı.
Gülseren Sönmez
gulserensnmz@gmail.com
Ressam ve Ebru Sanatçısı

27

Köşe Yazısı

21 Haziran tarihinin yılın en uzun günü olmasının
yanında başka bir özelliği de bulunmaktadır.
Belki ders kitaplarında anlatılmamış olabilir
ama kısa bir zaman önce 21 Haziran, Dünya
Selfie Günü olarak belirlendi. Peki, bundan 10 yıl
öncesine kadar hayatımızda olmayan ismini bile
duymadığımız selfie bugün nasıl günlük yaşamın
vazgeçilmezi oldu. Selfie’nin kısa görünen ama
aynı zamanda geçmişten örneklerle yaklaşık 200
yıllık tarihine bir göz atalım.
Selfie, özçekim veya görçek bir dijital fotoğraf
makinesi ya da kameralı cep telefonu ile çekilen
oto-portre fotoğrafı türüdür. Bu fotoğraflar
genellikle gündelik anlardan ve bir kamera ile

yukarıdan kol boyu mesafesinden ya da ayna
karşısından çekilmek suretiyle düzenlenir. Selfie
olarak çekilmiş fotoğraflar genellikle Facebook,
Instagram, Snapchat ve Tumblr gibi sosyal
paylaşım sitelerinde paylaşılır. Selfie, Oxford
Üniversitesi tarafından 2013 yılının kelimesi
seçilen ve İngilizce sözlüğe eklenen bir kelimedir.
2014 yılında da Türk Dil Kurumu tarafından
selfieye karşılık olarak "özçekim" kelimesi kabul
edilmiştir. Sonradan Türkiye'de selfie için daha
eski görçek kelimesinin bulunduğu fark edilince
TDK bu sözcüğü gündeme getirmiştir. TDK
Türk Dili Dergisi'nde sözcüğün 1940'lı yıllarda
kullanıldığı belirtilmiştir.

İŞTE SELFİE TARİHİ
1839: Selfie'nin öncüsü
ABD'nin Philadelphia eyaletinde yaşayan Robert
Cornelius'un 1839'da lamba mağazasının dışında
çektiği bu fotoğrafın, tarihin ilk selfiesi olduğu
tahmin ediliyor.
Fotoğrafı çektiğinde 30 yaşında olan Cornelius'un
gözlerinde, fotoğrafın çıkıp çıkmayacağından
emin olamadığını görmek mümkün.
O dönemin fotoğraf teknolojisiyle bu kareyi
yakalayabilmek için Cornelius muhtemelen 15
dakika hareketsiz durmak zorunda kalmıştı.
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Aynadan Çekilen Selfieler
Ve aynadan çekilen selfieler... Bu aslında
telefonlara ön kameraların eklenmesinden önce,
hemen herkesin yaptığı bir çekim yöntemiydi.
Ama Rus Çarlığı mensupları bu tarz çekime
yaklaşık 100 yıl önce başlamıştı.
Rus Çarının en küçük kızı Düşes Anastasia
Nikolaevna, 1914'te, 13 yaşındayken bu fotoğrafı
çekmişti.
Babasına gönderdiği mektupta "Ayna karşısında
kendi fotoğrafımı çektim. Ellerim titrediği için çok
zor oldu" yazmıştı.

1920 NEW YORK
New York'lu fotoğrafçı Joseph Byron 1920'de
arkadaşlarıyla birlikte bir binanın çatısında bu
fotoğrafı çekmişti.
O zamanın kameraları büyük ve ağır kutulardı.
Bu yüzden kameranın, öndeki iki kişi tarafından
tutulduğu görülüyor.

1938: Ünlüler de katılıyor
Ünlü dünyasından ilk ayna selfiesi çeken ismin
ise ABD'li efsanevi şarkıcı Frank Sinatra olduğu
tahmin ediliyor. Karşınızda 23 yaşında, henüz
çok ünlü olmamışken fötr şapkasıyla düzgün
giyimli genç Frank Sinatra duruyor.
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1966: Dünyayı Dolaşan
Gençlerin Fotoğrafları
"Beatles'tan 23 yaşındaki George Harrison'ın
Hindistan'da Tac Mahal önünde çektiği selfie"
60'larda dünyayı dolaşan gençler arasında, tüm
seyahatlerini selfielerle dokümante etmek moda
olmuştu. Bunlardan biri de Beatles'ın gitaristi
George Harrison'dı. 1966'da Hindistan'a gittiğinde,
balıkgözü kamera ile bu fotoğrafı çekmişti.

Ünlü yönetmen
Stanley
Kubrick'in
1940'larda
bir dergi
kapağı için
aynadan
çektiği
selfiesi

Amerikalı
Devlet
Adamı
Colin
Powell

1954'de ABD Başkanı
John Kennedy’nin Eşi;
Jacqueline Kennedy
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Maymun Selfiesi
Endonezya ormanlarındaki makak maymunu
Naruto, 2011 yılında fotoğrafçı David Slater'ın
kamerasını alarak kendi fotoğrafını çekmişti.
Fotoğraf daha sonra hukuki bir savaşa da neden
oldu. Bir hayvan hakları grubu fotoğrafın telif
haklarının Naruto'ya ait olduğunu iddia etti.
ABD'deki yargıçlar ise maymunun telif hakkı
üzerinde iddia edemeyeceği kararını verdi.

2014: Paylaşım Rekorları
Kıran Selfie
Oscar Ödül töreninin sunucusu Ellen
DeGeneres’in birçok ünlü yıldızla birlikte
çektiği ‘selfie’ fotoğraf 3 milyondan fazla kere
tweet edildi.

2014 yılı itibarıyla hayatımızın merkezinde
olan ve akıllı telefonlar ile günlük yaşantımızın
rutini haline gelen özçekim siyasi arenada
da kendine yer buldu. Seçim çalışmaları başta
olmak üzere bir çok siyasetçinin gençler ile
halk ile buluşmasında tercih edilen selfie
akımını Türkiye’de ilk kullananlardan birisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan.
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Tüm kültürlerde sepetler
genelde, sazdan, hayıttan, söğüt,
kestane, fındık, saman sapı,
böğürtlen, rafya, kamış gibi
malzemelerden üretilmişlerdir.
Sepet örme ya da sepet
dokumacılığı, eğirilmemiş
bitkisel liflerle sepet formuna
dönüştürme işlemini ifade
etmektedir. Sepet yapımcıları da
bu işi meslek olarak edinenlerdir.
Sepet Örücülüğü liflerin birbiri
içine geçirme ya da dokuma
ile genelde bir kap elde etmek
üzere gelişmiştir. Sepetler, ilk
dönemlerden itibaren istenilen
forma eğilen herhangi ince
ağaç dallarından, asma, yaprak
liflerinden, ipten üretilmiş, daha
sonraki dönemlerde ise telden

ve plastik gibi doğal olmayan
malzemelerden yapılmışlardır.
Ancak, sepetçilik dendiğinde
akla daha çok söğüt, kestane,
fındık, saman sapı, böğürtlen,
rafya, kamış gibi organik
malzemeler gelmektedir. Sepet
örme işlemi, insan yapımı ilk
tekstil yüzeyi oluşturma durumu
olarak düşünülmelidir. Liflerin
parmaklarla işlenmesi ya da
örülmesi parmak dokumacılığını
yaratmıştır. Dolayısıyla
parmak dokumacılığı ya da
parmakla örme işlemi ilk tekstil
tekniklerinden sayılmaktadır.
Sepet örme zanaatının insanlar
tarafından en önce icat edildiği,
zaman içinde gelişen tekniklerin
ve ilk dönemlerden itibaren
sepetçilik insan yaşamının
önemli bir öğesi olmuştur.
Dünyadaki tüm kültürlerde
kullanılmış olan sepetin en eski el
zanaatı olduğu konusunda derin
tartışmalar öne sürülmektedir.
İlk insanın yiyeceğini saklaması
ya da koruması ve taşıması
için bulunduğu ortamın doğal
malzeme liflerinden faydalanarak
ürettiği belgelenmektedir.
Geçmişten günümüze
toplumlardaki sepetler
bulundukları ortam, yaşam
biçimleri, inançlar, örf ve
geleneklere göre formlarında,
stillerinde ve ölçütlerinde
işlevlerine göre belirgin
özellikler taşırlar. Sepetler erzak,
yemek, taşıma, av ve balık avı
kabı, ölçüm birimi, oyuncak,
ev eşyasından giyim kuşam
malzemelerini koruma kutusu
kadar çeşitlilik içinde üretilmiş;
dini törenler, mezar ve gömü
ritüellerinde çok önemli rol
üstlenmiştir. Sepet, taşıma
özeliğinin yanı sıra ilk endüstriyel
kalıp sayılır. Paleolitik dönemde
çömlekçilikte kap kaçak kalıbı
olarak işlev görmüştür. İnsanın
tekstile yönelik çalışmalarının
nasıl başladığı tam olarak
bilinememekle birlikte,
konuyla ilgili çeşitli varsayımlar
üzerinde durulmaktadır. Büyük
olasılıkla ilk kumaş denemeleri
hayvan kürkleriydi. Kürkler,
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Sepet sözcüğü etimolojik olarak
Farsça’ da hasır kova anlamına
gelen sapad kelimesinden
türemiştir. Anadolu’da ve
diğer kültürlerde yapılmış olan
sepetlerde genelde bitkisel
uzuvlar tercih edilen ve çokça
kullanılan malzemelerdendir.
Değişik nesneleri koymaya,
saklamaya taşımaya yarayan
saplı veya kulplu kaptır. Sepet
örme ya da sepet dokumacılığı,
eğirilmemiş bitkisel liflerle sepet
formuna dönüştürme işlemini
ifade eder. Sepet yapımcıları da
bu işi meslek olarak edinenlerdir.
Sepet örücülüğü lifleri birbiri
içine geçirme ya da dokuma
ile genelde bir kap elde etmek
üzere gelişmiştir. Sepetler, ilk
dönemlerden itibaren istenilen
forma eğilen herhangi ince
ağaç dallarından, asma, yaprak
liflerinden, ipten ve sonraları
da telden ve plastik gibi doğal
olmayan malzemelerden
yapılır. Sepetler çeşitli işlevleri
görmesiyle birlikte toplumdaki
geleneksel rollerinden
kaynaklanan karmaşık kültürel
bir öneme sahiptir. Bu anlamlar
yerel, ekolojik, toplumsal,
ekonomik, metafizik etkenlere
bağlı olarak gelişmiştir. Sepetler
tüm kültürlerde işlevsel olduğu
kadar simgesel ve estetik
değerlerle yüklü el yapımı
nesnelerdir.

geniş düz yüzeyleri ve
kolay bükülebilirliklerinden
dolayı çok farklı amaçlarla
kullanılmıştı. İnsan vücudu
bu postlarla kolayca
örtülebilmiş, vücut ikinci bir deri
tabakası gibi kaplanarak soğuk,
rüzgâr ve güneşten korunma
sağlanmıştır. Kuzeydeki soğuk
bölgelerde yaşayan ilk insan
toplulukları, deri ve post ile
vücutlarını soğuktan korumuş,
erkekler ayaklarına postlardan
botlar giymiştir. Deriden yapılan
bütün bu malzemeler milattan
öncelere kadar tarihlenebilmiştir.
Yerleşik yaşama geçilmeden
önceki evrelerde yeryüzündeki
daha sıcak bölgelerde de
avcılıkla geçinen ilk insanlar,
avlandıkları hayvanların postları
yanı sıra, sazlar, yapraklar ve
otlarla yaptıkları örtülerle
giyinmeye başlamıştır. Giysi
olarak kemikler, balık kılçıkları,
dallar ve ağaç dikenleri
ile tutturulmuş yapraklar
kullanılmıştır. Ancak başlangıçta
bunları tutturabilmek için
uygun ağaç dalları, eğilebilen
ince sivri dalcıklar kullanılırken;
düğümleme tekniği
bulunduktan sonra, yaprakların
sapları birbirine düğümlenip
eklenmek suretiyle giysiler
elde edilmiştir. Bu teknik,
daha sonraları saz ve otlara da
uygulanmıştır.

Sepet Anadolu’da ve dünyanın
diğer bölgelerinde kültürün,
geleneğin ve ritüelin getirdiği
doneleri, işlevsel olarak
taşıyan objeler kapsamında
karşımıza çıkar. Bu yüzden
yaşamsal değerinden bir şey
kaybetmeden ve teknolojinin
getirdiği mekanikleşme sürecine
yenilmeden yüklendiği değerleri
günümüze kadar
taşımayı başarmıştır,
bir başka deyişle, sepet
örücülüğü diğer el
zanaatlarından
ayrıcalıklı bir
özelliğe sahip olup
halen
özgünlüğünü
GÜLÜZAR ÇEVİK
korumaktadır.
Aydın Üniversitesi

Öğretim Görevlisi ve Çini Sanatçısı
glzrakar@hotmail.com
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35 yıl önce, 1986'da Çernobil
kenti, insanlık tarihinin en
korkunç çevre felaketlerinden
birine sahne oldu. Kaza,
nükleer enerjinin sivil amaçlı
kullanımı tarihinin çevreye,
kaydedilmiş en fazla miktarda
radyoaktif madde salındığı
nükleer kazadır.
Pripyat şehri yakınlarındaki
Çernobil Nükleer Santrali'nin
dördüncü reaktöründe yaşanan
patlama sonucu çevreye,
1945'te Hiroşima'ya atılan atom
bombasının 50 katına eşit
miktarda radyasyon yayıldı.

30 kilometre
çapında alan
boşaltıldı

Kazadan sonraki 10 gün
boyunca havaya büyük
miktarda radyoaktif madde
salınmıştır. Özellikle iki önemli
izotop, İyot-131 ve Sezyum-137,
halkın önemli miktarlarda
doz almasına sebep olmuştur.
Çevreye hafif maddeler rüzgar
ile taşınarak Ukrayna, Beyaz
Rusya, Rusya ile İskandinavya
ve Avrupa'nın bir bölümüne
taşınmıştır.
Çernobil nükleer faciası
bazı bağımsız araştırmalara
göre yaklaşık 200 bin kişinin
doğrudan ya da dolaylı olarak
ölümüne sebep oldu.

O dönemde Sovyetler Birliği'nin
parçası olan Ukrayna'daki
bu felaket ilk günlerinde
gizlenmeye çalışıldı. Ancak bu
boyutta bir nükleer felaketi
gizlemek mümkün değildi.
Kazada oluşan nükleer bulutlar
2 gün sonra İskandinavya'ya
ulaşmıştı. Avrupa'daki
radyasyon düzeyinin ciddi
boyutta artmasıyla gözlerin
çevrildiği SSCB, felaketi dünyaya
duyurdu ve yardım istedi.
Çernobil faciası, dünyanın
gündemine oturdu.

Radyasyondan en çok etkilenen
santralin çevresindeki 30
kilometre çapındaki alan
boşaltılarak bu bölgede
yaşayan 135 bin kişi tahliye
edildi. Reaktör binası 410 bin
metreküp çimento ve 7 bin
ton çelikle gömüldü. Besin
maddeleri başka bölgelerden
getirildi ve radyasyon bulaşan
gıdaların tüketimi yasaklandı.

Tanı merkezleri kuruldu. 5
milyon 300 bin kişiye, radyoaktif
iyodun tiroit bezi tarafından
alımını engellemek için
potasyum iyodür tabletleri
dağıtıldı. Ukrayna'da 18 bin
kilometrekarelik tarım toprakları
radyoaktif kirlenmeye maruz
kaldı. Ülkedeki ormanların
yüzde 40'ı kirlendi.
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48 bin yılda
temizlenecek
Bilim insanları, yaklaşık
190 ton uranyum ve 1 ton
plütonyumun hâlâ santralin
altında bulunduğuna
işaret ediyor ve bölgenin
radyasyondan tamamen
temizlenmesi için öngördükleri
süreye ise insanlığın ömrünün
yetip yetmeyeceği bir soru
işareti. Çernobil'in yakınındaki
Pripyat şehrinde günümüzde
ölçülen radyasyon düzeyi bile
normalin 20-40 kat üzerinde.
Ve tüm radyoaktif kalıntıların
temizlenmesi için 48 bin yıla
ihtiyaç var.

Çelik Kalkan ile
kapatıldı

Faciadan 30 yıl sonra Çernobil
nükleer reaktörünün enkazı
dev bir çelik çadırla kaplandı.
Çalışmaları 6 yıl süren koruyucu
kalkanın yapımında Okyanus
Grup isimli Türk şirketi de
yer aldı. Şirket ortağı Mustafa
Mutlu Çernobil’de geçen 5 yılı
anlattı. Mutlu, "Cafe yazıyor
giriyorsunuz içeriye hakikaten
terk edilmiş. Çok enteresan
bir şey var, bir lunapark
yapılmış Pripyat denilen yere.
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Her şey yeni yapılmış tam
açılmadan önce patlama
oluyor. O lunapark duruyor.
Sökememe nedenleri her şey
metal. Metal çok radyasyon
emdiği için sökseniz de bir yere
atamıyorsunuz. Onun için öyle
bırakmışlar, dönme dolap şu bu
hepsi duruyor. Ama tam korku
filmi gibi, eskimiş, terk edilmiş"
dedi.

Çernobil Dizisi ile
yeniden gündemde

2019 yılında İngiliz-Amerikan
yapımı ortak bir mini dizi ile
yeniden adından söz ettiren
Çernobil, 5 bölümlük orijinal adı
Chernobyl olan yapım Amerikan
kanalı HBO ile İngiliz kanalı
Sky’ın ortak yapımı olarak birçok
ülkede farklı dillerde yayınlandı.

Çernobil hakkında
yayınlanan film ve
belgeseller

Çernobil faciasını anlatan
filmler, belgeseller ve HBO’nun
Chernobyl dizisine ilham veren
kaynakların da bulunduğu
yapımların yer aldığı bir izleme
listesi hazırladık.

1. The Babushkas of Chernobyl
(2015)
1986 Çernobil felaketinden ve
tahliyesinden sonra, nükleer
santrali çevreleyen radyoaktif
“Dışlanmış Bölge” (Exclusion
Zone.) dönen ve yıllarca yarı
resmi olarak orada ikamet eden
yaklaşık 200 kadının hikayesi.
2. The Battle of Chernobyl
(2006)
26 Nisan 1986’da, 1000
metre yüksekliğindeki alev
Ukrayna’nın gökyüzüne
yükseldi. Çernobil nükleer
santralinin dördüncü
reaktörü henüz patlamıştı.
Radyoaktiviteyi “tasfiye
etmek”, hasarlı reaktörün
Dünyayı ve Avrupa’nın yarısını
yıkacak ikinci bir patlamadan
kurtarmak için Sovyetler Birliği
genelinde 500.000 erkeğin
katıldığı bir savaş başladı. Bu
belgesel referansları ve daha
önce görülmemiş görüntüleri
birleştirerek, ilk kez Çernobil
Savaşı’nı anlatıyor.
3. Pripyat (1999)
1986’dan sonra Çernobil
çevresinde 30 km yarıçapında
sınırlı bir bölge kuruldu. Oradan
100.000’den fazla insan tahliye
edildi, ancak bazıları kaldı
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veya geri döndü. “Pripyat”,
bu bölgede yaşamayı veya
çalışmayı seçenlerin hikâyesini
izlerken, sizi yıkık binalardan
ve hatta santralin içinden
geçiriyorlar.
4. Voices from Chernobyl (2016)
Bu film Çernobil’le değil,
hakkında çok az şey bildiğimiz
Çernobil dünyasıyla ilgileniyor.
Svetlana Alexievitch’in
kitabına dayanan ifadelerle,
bilim adamları, öğretmenler,
gazeteciler, çiftler, çocuklar…
Felaketten sonra, eski günlük
yaşamlarını anlatıyorlar. Sesleri
sınırları aşan uzun, korkunç
ama gerekli bir yalvarış ile
durumumuzu sorgulamamıza
teşvik ediyor.
5. The Russian Woodpecker
(2015)
The Russian Woodpecker
Çernobil felaketine çok farklı bir
boyut kazandıran etkileyici bir
yapım. Ülkesi devrim ve savaşla
sarsılırken Çernobil patlaması,
Ukraynalı sanatçı Fedor
Aleksandroviç’in tüm hayatını
etkilemiştir. Kemiklerinde
bile radyasyon taşımaktadır.

Chernobyl faciasının perde
arkasını araştırmaya karar veren
Fedor’un ilgisi, Çernobil alanına
yakın bir arazide Sovyetler
tarafından inşa edilen dev bir
radyo antenine takılır. Duga
adı verilen bu antenin Soğuk
Savaş sırasında yapılan yüksek
maliyetli, gizli bir silah olduğunu
öğrenir. Antenin amacı ise
Batı’daki iletişim sistemlerine
ve belki de insanların zihinlerine
sızabilmektir. Bu antenin gerçek
işlevi hakkında bilgi edindikçe
Fedor, Duga’nın Çernobil’le
bağlantısını açıklayan korkunç
bir gerçeğe daha ulaşır.
6. Chernobyl. 3828 (2011)
HBO”nun 2019 yapımı
Chernobyl dizisi için hem ilham
aldığı hem de bazı sahneleri
birebir dizide kullandığı
Chernobyl. 3828, Çernobil
faciasında patlayan reaktörün
çatısına kalan radyoaktif grafit
parçalarının toparlanması
için getirilen robot ve uzay
araçlarının işe yaramamasının
ardından 3828 askerin çatıdaki
enkazı temizlemek için
verdikleri çabayı anlatıyor.

7. Chernobyl – Chronicle of
Difficult Weeks – Chernobyl.
Khronika trudnykh nedel
(1987)
26 Nisan 1986 tarihinde
Ukrayna, Sovyetler Birliği
Pripyat yakınlarındaki Çernobil
Nükleer Santrali’nde nükleer
erime kazası sonrasında
yapılan ilk film olan bu önemli
belgesel, Olaydan 3 gün sonra
olay yerine kamerasıyla gelerek
faciayı belgeleyen yönetmen
Vladimir Shevchenko’nun
kaydettiği görüntüler felaketin
hemen ardından ve temizlik
çabalarına odaklanıyor.
Belgeseli çektikten bir yıl
sonra radyasyon zehirlenmesi
nedeniyle ölen Shevchenko’nun
kamerası kurşun kaplamalı bir
kutunun içinde gizli bir yere
gömüldü. Görüntüleri
çeken ekipten
sağ kalanların
kamerayı aradığı
Toxic Camera
(2012) adında
bir belgesel de
mevcut.

Büşra Tosun Yörük
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Hamilelikte
Damar
Tıkanıklığı
Pıhtı nedeniyle damar içerisinde oluşan
tıkanıklıklar tromboemboli olarak
adlandırılmaktadır. Tıkanıklık, vücuttaki herhangi
bir bölgede gelişebilir. Ancak en yaygın görülen
problemler bacak bölgesini etkileyen derin ven
trombozu (DVT) ve akciğer damarlarında oluşan
pulmoner embolizmdir. (PE). Hamilelikte damar
tıkanıklığı ciddi sonuçlara yol açabilen tehlikeli bir
durumdur.

Hamilelikte damar
tıkanıklığı ne zaman görülür?

Hamilelikte meydana gelen fizyolojik ve anatomik
değişikliklere bağlı olarak damar tıkanıklığı
görülme riski artmaktadır. Damar tıkanıklıklarının

Kalıtsal faktörler;
Antitrombin III eksikliği,
Protein C eksikliği,
Protein S eksikliği,
Plazminojen ve plazminojen aktivasyon
bozuklukları.
Edinilmiş faktörler;
Obezite
Hareketsizlik,
Sigara bağımlılığı,
Travma,
İnflamatuar bağırsak hastalığı gibi inflamatuar
bozukluklar,
Kanser,
Östrojen tedavisi,
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gelişme riski üçüncü trimesterde, birinci ve ikinci
trimesterlere göre daha yüksek olabilir. Üçüncü
trimesterde sık görülmesinin nedeni, o dönemde
daha fazla anatomik değişikliklerin yaşanmasıdır.
Doğum sonrası ilk iki haftalık dönemde damar
tıkanıklığı riski hamilelik döneminden daha
fazladır.

Hamilelikte damar tıkanıklığı
riskini arttıran etkenler nelerdir?

Damar tıkanıklığı problemine neden olan risk
faktörlerinin bazıları kalıtsal, bazıları ise sonradan
edinilmiştir. Hamilelikte damar tıkanıklığı yaşayan
kadınlarda, risk oluşturan birkaç faktör mutlaka
bulunmaktadır.

İdrar yolu enfeksiyonları,
Varisli damarlar,
Nefrotik sendrom,
Polisitemi vera,
Orak hücre hastalığı.
Hamileliğe özgü faktörler;
Kadının 35 yaşından büyük olması,
Çoğul gebelikler,
Müdahaleli normal doğum veya sezaryen ile
doğum,
Kanama,
Gebelik zehirlenmesi,
Doğumun çok uzun sürmesi.
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Hamilelikte
damar
tıkanıklığı
belirtileri
nelerdir?

Derin ven trombozu durumunda görülen
belirtiler:
Bacak ağrısı ve rahatsızlığı (özellikle sol bacak),
şişme, hassasiyet, ödem, sıcaklık artışı, kanda
yüksek beyaz hücre sayısı ve karın ağrısıdır. Bu
belirtilerin bazıları hamilelik döneminin normal
seyrinde de var olabilen semptomlar olduğu için
ayırt edici özellikte olmayabilir.
Pulmoner embolizmde görülen belirtiler:
Nefes darlığı, göğüs ağrısı, göğüste sıkışma hissi,
öksürük, kan tükürme, bayılma, hızlı nefes alıp
verme, dolaşım yetmezliği ve EKG değişiklikleridir.
Hamilelikte damar tıkanıklığı nasıl anlaşılır?
Derin ven trombozu teşhisi gebelik döneminde
zorludur. Meydana gelen birçok belirtinin
ayırt edici olmaması, bu durumun en büyük
nedenidir. D-dimer adı verilen kan testi, kan
pıhtı parçalarını tanımlamak için kullanılabilir.
Derin ven trombozunu doğrulama amacıyla bir
ultrason taramasının da yapılması istenebilir.
Kanın, kan damarı boyunca ne kadar hızlı aktığını
belirleyebilen bir Doppler ultrason, kan akışının
yavaşlayıp yavaşlamadığını tespit edecektir.
Yavaşlamış veya bloke olmuş kan akımı, bir kan
pıhtılaşması belirtisi olabilir.
Yumurtalıkta oluşan ven trombozu ise nadir
fakat ciddi bir tanıdır. Çoğunlukla sezaryen
doğumdan sonra görülür ve genellikle sağ
yumurtalık damarını etkiler. Tanı; ultrason,
bilgisayarlı tomografi (BT) veya manyetik rezonans
görüntüleme ile doğrulanır.
Pulmoner embolizmi teşhis etmek ve hastanın

şüpheli bir emboliye sahip olup olmadığını
değerlendirmek için kişinin tıbbi öyküsüne ve
genel sağlık durumuna bakılır. Daha sonra
bir kan pıhtısının varlığını tespit etmek ve
doğrulamak için CT, MRI veya ultrason gibi tanısal
görüntülemeler ile kan testleri uygulanır.
Hamilelikte damar tıkanıklığı tedavisi nasıl olur?
Derin ven trombozu ve pulmoner embolizmi
hamilelik esnasında tedavi edilebilir. Bunun
için kadın doğum uzmanı ve hematolog (kan
uzmanı) tarafından ortak bir tedavi süreci
yürütülebilir. Hastalığın tedavisinde kan
inceltici ilaçlar kullanılır. Kan inceltici ilaçlar
pıhtı oluşumunun büyümesini önler, vücuttaki
pıhtıların çözülmesine yardımcı olur, daha fazla
pıhtı oluşmasını engeller.
Pıhtıların çözüldüğünden ve başka pıhtıların
oluşmadığından emin olmak için düzenli
kontroller ve kan testleri yapılmalıdır.
Hamile veya yeni doğum yapmış kadınlarda
kan pıhtılarının oluşmasını önlemeye
yönelik ilave adımlar mevcuttur.
Sezaryen ile doğum sonrasında kan
akışının düzenlenmesine yardımcı
olacak çoraplar giydirilebilir. Ayrıca
yine sezaryen doğum yapmış
kadınlara kan inceltici ilaçlar
verilir ve mümkün olan
kısa sürede yürümeleri
teşvik edilir.

en
için

Op. Dr. Havva Pars Ağargün
Kadın Hastalıkları ve
Doğum Uzmanı - Tüp Bebek
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Çekmeköy Belediyesi, Ömerli
Mahallesi’ndeki spor tesislerinin
yeniden yapım çalışmalarına
başladı.

sahalarının bulunacağı tesislerle Çekmeköy’e
bir kalıcı eser daha kazandırılmış olacak.
Tesisler için ilk kazmayı vurup bismillah
dediklerini belirten Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz “Yaz spor okullarına,
amatör futbol müsabakalarına, ve ilçemizdeki

Çekmeköy Belediyesi yaptığı çalışmayla

takımların antrenmanlarına ev sahipliği

Ömerli Mahallesi'ni bir spor merkezi haline

yapan Ömerli tesislerimizde yılların verdiği

getirecek. Mahallede yapılan çalışmayla

bir yıpranmışlık vardı. Bu nedenle daha

mevcut spor tesisleri yıkılarak yeniden

yeni, daha modern bir tesis için çalışmalara

yapılacak. Kültür Bakanlığı standartlarına

başladık. Tesisimiz uluslararası standartlara

uygun otel binası ve FİFA standartlarına

uygun olacak. Sadece bölgemiz değil yurt

uygun hale getirilecek futbol tesislerinde

içi ve yurt dışından birçok takım bu tesiste

amatör ve profesyonel takımlar kamp

kamp yapma imkanı bulacak. İnşallah çok

yapabilecek. 2000 m2’lik kapalı alanlı, 2.000

kısa sürede tesislerimizi tamamlayıp Türk

kişilik seyirci kapasiteli stadı, orman içerisinde

sporunun hizmetine açacağız,” dedi.

koşu ve yürüyüş parkurları, araç park alanları,
idari ofisler, halı sahalar ve basketbol
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Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz’dan Çekmeköylü
Milli Sporcu Büşra Işıldar’a tebrik
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Türkiye şampiyonlukları, üç Avrupa
Şampiyonluğu’nun yanına bir de dünya
şampiyonluğu ekleyerek tüm yurdu
sevince boğan Genç Kadınlar Dünya Boks
Şampiyonası’nda 81 kiloda Dünya Şampiyonu
olan Milli Boksör Büşra Işıldar’a hediye ve
plaket takdim edildi.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ev
sahipliğinde Pandemi tedbirleri kapsamında
açık havada gerçekleşen hediye takdim
törenine Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan
da katıldı.
Başkan Poyraz törende Büşra Işıldar’a 30 bin
Türk Lirası değerinde çek hediye ederken,
Büşra’nın yetişip gelişmesinde büyük
emekleri olan Çekmeköy Anadolu Spor
Kulübü’ne de yapılacak değerlendirmelerin
ardından yardım yapılacağını söyledi.
Programda selamlama konuşması
gerçekleştiren Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz "Öncelikle Büşra'yı tebrik
ediyoruz. Bu şampiyona öncesinde Türkiye
şampiyonlukları ve Avrupa şampiyonlukları
vardı. Son olarak 81 kiloda dünya
şampiyonluğunu kazandı. Çekmeköy adına
kendisine her zaman olduğu gibi yine

müteşekkiriz. İnşallah bundan sonra da çok
daha güzel başarılara imza atacak. Çekmeköy
Belediyesi olarak sporcularımızı dünya
çapında etkinliklere katılabilmeleri, katıldıkları
turnuvalarda başarılara imza atabilmeleri için
çok destekledik. Bundan sonra da inşallah
yetişmeleri, gelecekte bayrağımızı göklere
çekmeleri için yapacakları her türlü çalışmada
onların yanında olacağız. Ben tekrar Büşra
kardeşimize çok teşekkür ediyorum. O
Çekmeköy’ün gururu " dedi.
Milli boksör Büşra Işıldar "Ben altı senedir
boks yapıyorum, üç senedir Avrupa
şampiyonuyum. Çekmeköy Anadolu Spor
Kulübü öğrencisiyim. Biz bir buçuk iki
aydır evimizden uzak milli takım kampında
antrenmanlarımıza devam ediyorduk. Araya
pandemi süreci girdi. Turnuva 1 yıl ertelendi.
Pandemi vardı ama ben hocam eşliğinde
antrenmanlarıma evde de devam ettim.
Ama biz bu dünya şampiyonasına gözümüzü
dikmiştik yani bekliyorduk böyle bir şey,
kazanacaktık. Çeyrek finalde Hintli, yarı
finalde Polonyalı, finalde de Rus rakibimi 5-0
mağlup ederek dünya şampiyonu oldum.
Bayrağımızı gururlandırdım ve çok mutlu
oldum." ifadelerini kullandı.
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Çekmeköy Belediyesi Mayıs Ayı Meclisi
gerçekleştirilen iki oturumla tamamlandı
Çekmeköy Belediyesi Mayıs Ayı Meclisi
Pandemi tedbirleri kapsamında Turgut
Özal Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.Meclis
birinci oturumunda AK Parti, Cumhuriyet
Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve İYİ
Parti grup başkanları Filistin’e destek vererek
İsrail’i kınadı. Meclis gündemindeki maddeler
okunarak ilgili komisyonlara havale edildi.
20 Mayıs Perşembe günü gerçekleşen ikinci
oturumda ise 2020 yılı kesin hesap bütçesi
görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi.
Meclis ikinci oturumunda parti gruplarına
seslenen Çekmeköy Belediye Başkan
Yardımcısı ve AK Parti Grup Başkanvekili
Fatih Sırmacı; bütçe ile ilgili sorulara cevap
verirken, “2020 kesin hesabı incelendiğinde
270.000.000 TL tahmin edilen gelir
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bütçesinin 268.637.686 TL ile yüzde 99.5
oranında gerçekleştiği, 270.000.000 TL
tahmin edilen gider bütçesinin 252.335.269
TL ile yüzde 93.46 oranında gerçekleştirildiği
görülecektir. Gelir kalemleri ve giderlerde
yüzde hedeflerini tutturan bütçe
raporumuzun bir teşekkürü hak ettiğini
düşünüyorum. Hesabın hazırlamasında
emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza
ve Belediye Başkanımız Ahmet Poyraz’a
teşekkür ediyorum. ”dedi.
Mayıs meclisi, Meclis Başkan Vekili Şenol
Alan’ın çalışmalar için teşekkürünün
ardından Haziran ayında toplanmak üzere
sona erdi.
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BAŞKAN
POYRAZ
ECZACILIK
GÜNÜ’NÜ
KUTLADI
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz
ilçede bulunan eczaneleri gezdi.
14 Mayıs Eczacılar Günü münasebetiyle
ilçede bulunan eczaneleri gezen Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz Eczacılar
Günü’nü kutladı.
Dünya genelinde bir salgınla mücadele
edildiğini, bu salgında ön safta olanların da
sağlık çalışanları olduğunu belirten Başkan
Poyraz; “ Pandemi nedeniyle tüm sağlık
çalışanları yıpratıcı bir dönemden geçiyor.

Eczacılarımızda bu süreçte en çok çalışan ve
kesintisiz şekilde vatandaşlara hizmet veren
sektörler arasında yer alıyor. Pandeminin
ilk gününden bugüne, eczacılarımızın
yanlarında olmaya gayret gösterdik.
Ekiplerimiz ilçemizdeki tüm kurum ve
kuruluşlarda olduğu gibi eczanelerimizde
de belirli periyotlarla dezenfekte işlemleri
yaptı. Pandemi olsun ya da olmasın tüm
eczacılarımıza fedakârlıkları için teşekkür
ederiz. Özverili şekilde görevlerini yapan tüm
eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılık Günü kutlu
olsun” dedi.
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Başkan Poyraz, engelli oğlu ve gelinine bakan Seydiye
Hanımı ziyaret ederek Anneler Günü’nü kutladı

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz Anneler Günü sebebiyle
Cumhuriyet Mahallesi’nde ikamet eden Seydiye Hanımı ziyaret etti. Yıllardır
engelli oğlu ve gelinine büyük bir özveriyle bakan Seydiye Hanıma çiçek veren
Başkan Poyraz, gelini Nadire’nin özel isteğini de geri çevirmedi.
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Seydiye Hanıma çamaşır makinası hediye edildi
Belediye engelliler birimine ulaşan Nadire Hanım kayınvalidesinin bozulan
çamaşır makinasının yerine yenisini istedi. Başkan Poyraz’ın talimatıyla yeni
çamaşır makinası aileye teslim edildi. Bizler, cennetin annelerin ayakları
altında olduğuna inanan, anneleri baş tacı kabul eden bir kültür ve geleneğin
temsilcileriyiz diyen Başkan Poyraz “Zor zamanlardaki sığınağımız kıymetli
annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum. Normalde haberlerde okuruz,
çevremizden aşina olduğumuz hatta esprilere bile konu olan gelin kaynana
çekişmelerini biliriz. Ama bugün gelinine öz evladı gibi bakan bir kayınvalide,
kayınvalidesini öz annesinden ayırmayan bir gelin kardeşimizle bir aradayız.
İnşallah bu ailemiz herkese örnek olur. Gelin kardeşimiz annesinin bozulan
çamaşır makinası için Anneler Günü hediyesi olarak bizden talepte bulunmuş.
Ekiplerimiz durumu bize iletti, memnuniyetle karşılayıp hemen çamaşır
makinasını temin ettik. İnşallah annemizi mutlu edebilmişizdir,” dedi.
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MAHALLELERİMİZİN

MUHTARLARI
Engin
Çelik
Sultançiftliği
Mahallesi Muhtarı
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Engin Bey merhaba, bize kendinizi
tanıtır mısınız?

Sultançiftliği Mahallenizi bize tanıtır
mısınız?

Merhaba.1974 Ardahan/Çıldır doğumluyum.
1988 yılında İstanbul’a geldim. Gençliğim
ve çocukluğum şu an muhtarlık görevini
sürdürdüğüm Çekmeköy’e bağlı Sultançifliği
Mahallesi’nde geçti. Evli ve 2 çocuk babasıyım.
33 yıldır Çekmeköy Sultançifliği Mahallesi’nde
yaşıyorum. 31 Mart yerel seçimlerinde ‘Birlikte
seçip birlikte yönetelim’ diyerek çıktığımız bu
kutsal hizmet yolunda onurlu bir görevi yerine
getirmekten çok büyük mutluluk duyuyorum.

Sultançiftliği Mahallemiz ilçemizin tatlı, şirin
ve de nezih bir bölgesi. 22 bin nüfusa sahip
mahallemizin 3 camisi, 2 okulu, 6 parkı vardır.
İstanbul'un Anadolu Yakası'nda Çekmeköy
ilçesine bağlı 21 mahalleden biri olup; idari
sınırlarına bakıldığında batısında askerî bölge
ve Güngören, doğusunda Taşdelen, güneyinde
Cumhuriyet mahalleleri, kuzeyinde ise ormanlık
alan bulunmaktadır.

Ne kadar zamandır muhtarlık
yapıyorsunuz? Muhtarlık yapmayı
neden seçtiniz?
31 Mart 2019 yerel seçimlerinden beri muhtarlık
görevini yerine getirmekteyim. Mahallemizi

Sultançiftliği Çekmeköy’ün en eski
yerleşim yerlerinden biri, konum
olarak da merkezi bir ilçe olduğundan
ticaret alanı da yoğun. Bu durumun
avantaj ya da dezavantajları neler
oluyor?
Sultançiftliği Mahallemiz her şeyden önce yeşili,
doğası ve ormanları ile muhteşem bir yaşam
alanı. Bizim için İstanbul’un en güzel, en nezih,
en harika mahallesi elbette Sultançiftliği’dir.
Merkezi konumda bir mahalle olmamız
sebebiyle elbette ticari faaliyetler de bölgemizde
oldukça yoğun ve bu yoğunluk halkımız adına
önemli bir avantaj. Gerek istihdam gerekse
sosyal dayanışma ve yardımlaşma bu ticari
faaliyetlerin sayesinde çok daha verimli oluyor.
Tek dezavantajı ise bütün kentin ana sorunu olan
trafik ve ulaşım yoğunluğu.

Muhtarlık yaparken başınızdan geçen
ilginç bir anınızdan bahseder misiniz?
birlikte yönetme hayalimi yerine getirmek adına
muhtarlık görevini tercih ettim ve sağ olsun
halkımız da gösterdikleri güven ve teveccüh
ile bizi tercih ederek bu hayalimize ortak
oldu. Şimdi bu hayalimizi hep birlikte gerçeğe
dönüştürüyoruz.

Mahallemizde özellikle çocuklarımıza bazen
doğum günü sürprizleri yapıyorum. Bu benim
içimden gelen bir duygu ve çok hoşuma gidiyor.
Ailelerimizin beni bir muhtar olmanın ötesinde,
bir abi ya da kardeş gibi görmesi en güzel anılar
oluyor benim için.
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Muhtarlık yaparken çektiğiniz
zorluklar neler oluyor?
Mahallenizdeki vatandaşlarla
iletişiminiz nasıl?

Muhtarlık görevini yerine getirirken zerre kadar
zorluk yaşamıyorum. Aksine her bir çalışma
benim için apayrı bir mutluluk ve gurur kaynağı.
Mahallemizdeki her bir vatandaşımızla birebir
iletişim halindeyiz. Genç, yaşlı, kadın, erkek,
çocuğuna varana kadar her bir vatandaşımız ile
7/24 sahada görüşüyoruz, onların her talebi ve
beklentisi bizim için emirdir.

Mahallenizde şu ana kadar yaptığınız
çalışmalar neler?
Sultançiftliği Mahallemizde yaptığımız
çalışmaları özetleyecek olursak: Sosyal
dayanışma ve komşular arası yardımlaşmaya
büyük önem verdik. Bu noktada hayırsever
vatandaşlarımızla halkımız arasında köprü
vazifesi gördük. Özellikle pandemi sürecinde
ihtiyaç sahibi ailelerimize önemli destekler
sağlayamaya çalıştık. Evlerinden çıkamayan
komşularımıza koştuk. Yaşlılarımız ve engelli

kardeşlerimizin imkanlar dahilinde ihtiyaçlarına
cevap bulmaya çalıştık. Tekerlekli sandalye
yardımlarına aracı olduk. Aydınlık bir mahalle
için sokak ve cadde aydınlatmalarının ışı ışıl
olmasına dikkat ettik. Pırıl, pırıl bir mahalle
için elbirliği ile hizmetler ürettik. Yine
mezarlıklarımızın daha temiz ve kullanışlı olması
için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağladık.
Mahalle içinde yaya kaldırımı, geçişler ve önemli
noktaların bakımı ve düzenini sağladık. Düğün,
nişan, doğum günü, açılış gibi halkımızın mutlu
günlerine iştirak etmeye çalışırken cenaze
gibi acı günlerine de ortak olduk. Halkımızın
gönlünde tatlı anılar bırakabiliyorsak ne mutlu
bize.

Pandemi sürecinde Sultançiftliği
Mahallesinde ne tür çalışmalar
yaptınız?

İnsanlık olarak çok zor bir süreçten geçiyoruz.
Sağlık hepimiz için birinci öncelik ve bu
hususta insanlarımız işlerinden oldu, ekonomik
kayıplar yaşadı. Bizler de mahallemizde bu
zor günlerde vatandaşımızın yanında olmaya,
imkanlar dahilinde ihtiyaçları gidermeye
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Mahallenizde ne tür çalışmalar
yapmayı düşünüyorsunuz?
Planladığınız projeleriniz var mı?

Elbette çok planımız, düşüncemiz ve de
bambaşka hayallerimiz var. Göreve geldiğimiz

günden beri malum pandemi süreci ve
ekonomik sıkıntılar nedeniyle biraz ertelense
de çalışmalarımızı tamamlama kararlılığındayız.
Mahallemize bir taziye evi yapılması projemiz
var. Bir kreş ve yeni parklar yapılması yönünde
de düşüncelerimiz var. Ayrıca en önemlisi
kadınlarımıza kendi ürettiği el emeği göz nuru
ürünleri satabilmeleri için pazar oluşturmak
istiyoruz. Bu sayede mahallemizdeki
ev hanımları ev ekonomisine katkıda
bulunabilecekler.

Köşe Yazısı

çalışıyoruz. İyiliksever vatandaşlarımız ile
mahallemizdeki ihtiyaç sahipleri arasında
çok sıkı bir yardımlaşma köprüsü kurduk.
Gıdadan giyime, temizlik malzemelerinden
diğer birçok ihtiyaca kadar her türlü ihtiyacı
yerine getirebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz.
Eğitim ve sağlık alanlarında mahalle halkımızla
7/24 iletişim halinde olduk. Yeri geldi uzaktan
eğitime tablet desteği kampanyaları yaptık,
yeri geldi okula giden öğrencilerimiz için kitap,
kırtasiye, çanta ve giyim desteği sağladık.
Ramazan aylarında kumanya ve gıda yardımları
ile destek verdiğimiz komşularımızın zor ve özel
günlerinde de yanlarında olduk. Geleceğimizin
teminatı çocuklarımızı hiçbir zaman unutmadık.
Aynı şekilde gençlerimizi ve yaşlılarımızı da
ihmal etmedik. Toplumun temel direği aileyi
ayakta tutan en değerli varlıklarımız kadınlarımız
her zaman başımızın tacı oldu ve kadınlarımıza
yönelik şiddete dur demek için sesimizi en gür
tonuyla haykırdık.

Son olarak eklemek ya da duyurmak
istediğiniz bir şey var mı?

Son olarak şunu açık ve net olarak ifade etmek
isterim; daha güzel yarınlar için hep birlikte
çalışacağız. Kimseyi dışlamadan, ayrımcılık
yapmadan, görüşüne, düşüncesine, farklılığına
bakmadan herkesi kucaklayarak, birlik
içinde yaşamaya ve mahallemizi yönetmeye
devam edeceğiz. Mahallemizi elbirliği ile
güzelleştirmeye ve daha yaşanılır bir yer haline
getirmeye devam edeceğiz. Komşuluk ilişkileri,
dostluk, dayanışma ve paylaşma duygularının en
üst seviyede olduğu bir Sultançiftliği Mahallesi’ni
hep birlikte oluşturacağız.

Ümit ŞENER

Gazeteci-Yazar
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CUMHURBAŞKANI
RECEP TAYYİP
ERDOĞAN’DAN

ESNAFA HİBE
AÇIKLAMASI
Esnafa destek paketi tam kapanma süreci ile birlikte yeniden
gündem olmuştu. Ramazan ayının son 15 günü ve bayramı
kapsayan tam kapanma sonrasında işyerleri kapalı olan ve
desteğe ihtiyacı olan esnaf için hazırlanan hibe destek paketleri
tam kapanma sürecinin sona ermesiyle birlikte açıklandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan hibe paketlerinde
sektörlerine göre değişmekle birlikte esnafa 3 ila 5 bin TL gibi hibe
destekleri belirlendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Salgının başladığı günden bu yana
toplamda 661 milyar liralık kaynağı insanımızın emrine vermiş
olduk.”

• Esnafa iki grup halinde bir kereye mahsus 3 bin ile 5 bin lira hibe ödemesi
yapılacak.
• İki ayrı grup halinde 1 milyon 338 binden fazla esnaf ve sanatkara 4
milyar 662 milyon liralık karşılıksız olarak veriliyor
• Birinci grupta yer alan 235 bin esnafa 5 bin lira hibe ödemesi yapılacak
• İkinci grupta yer alan 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan gruptaki
vatandaşlara bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi yapılacak
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Birinci Grupta Yer
alan Esnaflar
5 Bin lira hibe
desteği yapılacak
235 bin esnaf

1. Hamamlar
2. Lunaparklar
3. Öğrenci Yurtları
4. İnternet Kafeler
5. Kırtasiyeler
6. Kantinler
7. Düğün Salonları
8. Okul ve Personel Servisleri

CUMHURBAŞKANI
RECEP TAYYİP
ERDOĞAN’DAN

ESNAFA HİBE
AÇIKLAMASI

9. Kafe, Çay Bahçesi, Kahvehane

4) Sıhhi Tesisatçılar

15) Ayakkabıcılar

5) Hırdavatçılar

16) Konfeksiyoncular

6) Müzisyenler

17) Tuhafiyeciler

7) Oto yıkamacılar

18) Züccaciyeciler

8) Kuru Temizlemeciler

19) Kurs İşletmecileri

9) Oyuncakçı

20) Taksici, Minibüsçü,
otobüsçü

10) Kozmetik
21) Terziler
11) Hediyelik eşya satıcıları
22) Berberler, kuaförler

1) Bakım Onarım tamirat
12) Camcılar

23) Pazarcılar

2) Kaportacılar
13) Çilingirler

24) Lokantalar

3) Seyyar Satıcılar
14) Bakırcılar, kalaycılar
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OSCAR 2021'İN
KAZANANLARI BELLİ OLDU

Oscar 2021'in kazananları belli oldu. İki
aydır korona virüs nedeniyle ertelenen
Oscar'da ödülleri Nomadland ve Mank
topladı. 6 dalda aday olan Nomadland
En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi
Kadın Oyuncu ödülleri olmak üzere
toplam 3 Oscar kazandı. Chloe Zhao,
Oscar tarihinde en iyi yönetmen

ödülünü kazanan ilk Asyalı kadın
yönetmen unvanını da aldı. Çin
asıllı Zhao, 2010'da aynı ödülü evine
götüren Kathryn Bigelow'dan sonra
bu ödülü kazanan ilk kadın yönetmen
aynı zamanda. Peki, Oscar'da başka
hangi filmler kazandı? İşte Oscar
2021'in kazananları…

s McDormand (Nomadland)
En iyi kadın oyuncu: France
y Hopkins (The Father)
En iyi erkek oyuncu: Anthon
En iyi film: Nomadland

o-Nomadland
En iyi yönetmen: Chloe Zha
: Youn Yuh-Jung
En iyi yardımcı kadın oyuncu
the Black Messiah)
Daniel Kaluuya (Judas and
:
ncu
oyu
ek
erk
cı
dım
yar
En iyi
ld Fennell)
ing Young Woman (Emera
En iyi orijinal senaryo: Promis
Zeller (The Father-Baba)
istoher Hampton- Florian
En iyi uyarlama senaryo: Chr
r Round (Danimarka)
İyi Uluslararası Film): Anothe
Yabancı dilde en iyi film (En
ck Bottom
ı: Mia Neal- Ma Rainey's Bla
En iyi saç ve makyaj tasarım
tom
Roth- Ma Rainey's Black Bot
En iyi kostüm tasarımı: Ann
En iyi ses: Sound of Metal
ond Roe ve Travon Free)
tant Strangers (Martin Desm
Dis
Two
:
Film
a
Kıs
iyon
En İyi Canlı Aks
ve Will McCormack)
I Love You (Michael Govier
s
pen
Hap
g
thin
Any
If
n:
En iyi kısa animasyo
e Docter)
n: Soul (Dana Murray ve Pet
En iyi uzun metraj animasyo
e Doyard)
(Anthony Giacchino ve Alic
En iyi kısa belgesel: Colette
es Reed ve Craig Foster)
s Teacher (Pippa Ehrlich, Jam
En iyi belgesel: My Octopu
kley ve Scott Fisher)
kson, David Lee, Andrew Loc
Jac
w
dre
(An
et
Ten
kt:
efe
En iyi görsel
(Erik Messerschmidt)
En iyi sinematografi: Mank
(Mikkel E.G. Nielsen)
En iyi kurgu: Sound of Metal
ı: Mank
En iyi prodüksiyon tasarım
)
nor, Atticus Ross, Jon Batiste
En iyi müzik: Soul (Trent Rez
Fight For You)
the Black Messiah (H.E.REn iyi orijinal şarkı: Judas and
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TROYA
MÜZESİ VE
ODUNPAZARI
MODERN MÜZESİ
HABERİN
OLSUN

AVRUPA YILIN MÜZESİ ÖZEL ÖDÜLÜ'NÜN
SAHİBİ OLDU

https://www.ntv.com.tr/sanat/troyamuzesi-ve-odunpazari-modern-muzesiavrupa-yilin-muzesi-ozel-odulunun-sahibioldu,GhYiBsA07kivy1yc1ntNkg

Avrupa Müze Forumu (EMF) tarafından verilen ve
en saygın müzecilik ödüllerinden olan Avrupa Yılın
Müzesi Ödülleri'nde Troya Müzesi ve Odunpazarı
Modern Müzesi özel ödüllere layık görüldü.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya
hesabından yapılan açıklamaya göre, Avrupa
Konseyi'nin himayesinde Avrupa Müze Forumu
tarafından her yıl verilen en uzun soluklu ve en saygın
müzecilik ödülleri arasında gösterilen Avrupa Yılın
Müzesi Ödülleri sahiplerini buldu.
Corona virüs salgını sebebiyle geçen yıl düzenlenemeyen
yarışmada 2020 ve 2021 yılı için ödüle değer görülen müzeler
YouTube'da çevrim içi olarak ilan edildi.
Troya Müzesi 2020 yılı için, Odunpazarı Modern Müzesi de 2021 yılı için
Avrupa Yılın Müzesi Özel Ödülü'nü aldı.
Bayburt Kenan Yavuz Etnografya Müzesi de aynı yarışmada 2021 Silletto
Ödülü'nü almaya hak kazandı.
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HABERİN
OLSUN

RAHMİ M. KOÇ MÜZESİ, TAM KAPANMA
DÖNEMİNDE SANAL TURLA GEZİLEBİLİYOR
Zengin koleksiyonuyla geçmişten bugüne endüstri, ulaşım ve iletişim tarihine ışık tutan Rahmi M.
Koç Müzesi, kısıtlamalar nedeniyle müzeyi fiziki ziyaret edemeyenlere evlerinden ulaşıyor.
Müzeden yapılan açıklamaya göre, Rahmi M. Koç Müzesi, tam kapanma döneminde de zengin
koleksiyonunu sanal tur ile kültür-sanat tutkunlarına sunuyor. Müzenin endüstri, ulaşım ve iletişim
tarihinin efsanelerinden oluşan 14 binin üzerindeki objeden oluşan koleksiyonu Google Street View
ile 360 derece gezilebiliyor.
Evden 360 derece müze keyfi yaşatan uygulamayla müzenin açık ve kapalı dahil olmak üzere 23 bin
metrekarelik alanında nostaljik tren turu, denizaltı gezisi, atlıkarınca ve oyun parkı, uçaklar, klasik
otomobiller ve çok daha fazlası ziyaretçileri bekliyor.
Rahmi M. Koç Müzesi'ni keşfetmek isteyenler için bir diğer alternatif ise Sanal Müze uygulaması. App
Store ve Google Play üzerinden cep telefonu ve tabletlere indirilebilen Sanal Müze de kullanıcılarına
bir gezi olanağı sunuyor.

https://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/rahmi-m-koc-muzesitam-kapanma-doneminde-sanal-turla-gezilebiliyor/2231221
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ROMAN VE
OYUN YAZARI
EMİNE
IŞINSU
ÖKSÜZ
VEFAT ETTİ
Eşi olan yazar Prof. Dr. İskender Öksüz, 83
yaşındaki usta kalemin vefatına ilişkin Twitter
hesabından yaptığı açıklamada, "Az önce eşim
Emine Işınsu'yu kaybettim." ifadesini kullandı.
Aralarında "Sancı", "Çiçekler Büyür", "Azap
Toprakları" ve "Ak Topraklar"ın bulunduğu 20'yi
aşkın eserin sahibi olan Emine Işınsu Öksüz, 17
Mayıs 1938'de Kars'ta dünyaya geldi.
Cumhuriyet döneminin tanınmış şair ve yazarı
Halide Nusret Zorlutuna ile Tümgeneral Aziz
Vecihi Zorlutuna'nın kızı olan yazar, annesinden
dolaylı sürekli edebiyattan söz edilen ve şiir
okunan bir çevrede, babasının görevlerinden
dolayı da Sarıkamış, Şanlıurfa ve Karaman gibi
yurdun çeşitli yerlerinde yaşayarak büyüdü.
Öksüz, annesiyle çıkardıkları "Ayşe Dergisi" ile
başlayan dergi yayıncılığının ardından ilk şiir
kitabını henüz 17 yaşındayken “İki Nokta” adıyla
çıkardı.
“Küçük Dünya” adlı kitabından sonra da 1960’lı
yıllarda yoğun bir şekilde roman yazmaya
yönelen usta kalem, fikir ve sanat dergisi “Töre”yi
1971-1981 yılları arasında çıkardı.
“Bir Yürek Satıldı” (1967), “Bir Milyon İğne” (1967)
ve “Adsız Kahramanlar” (1975) oyunlarını da
kaleme alan Öksüz’ün TRT’de radyofonik oyun
olarak yayınlanan “Bir Yürek Satıldı” eseri ile
“Küçük Dünya” romanı televizyon dizisi olarak
TRT’de izleyicilerle buluştu.
Birçok dergi ve gazetede de yazıları yayımlanan
Öksüz’ün Kültür ve Turizm Bakanlığı başta
olmak üzere Türk Edebiyatı Vakfı, Türkiye Radyo
Televizyon Kurumu, Türkiye Milli Kültür Vakfı ve
Türkiye Yazarlar Birliği gibi birçok kurumdan
ödülü bulunuyor.

EMİNE IŞINSU ÖKSÜZ
https://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/roman-ve-oyun-yazariemine-isinsu-oksuz-vefat-etti/2229945
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Gündem

HABERİN
OLSUN

LEONARDO
DA VİNCİ'NİN

ÇİZİMİ SERVET
DEĞERİNDE SATILACAK
İngiltere'nin başkenti Londra'da Christie's
müzayede evi taraf ından düzenlenecek açık
artırmada Leonardo da Vinci'nin ayı çiziminin 12
milyon sterline satılması öngörülüyor.
İngiltere'nin başkenti Londra’da Christie's
müzayede evi taraf ından Temmuz’da
düzenlenecek açık artırmada Leonardo da Vinci
tarafından yapılan "Bir Ayının Kafası" (Head of a
Bear) resminin 8 ila 12 milyon sterlin arasında bir
fiyata satılması öngörülüyor.
Resmin, 8 Temmuz'da müzayedeye çıkmadan
önce ABD'nin New York şehrinde ve Hong
Kong'da sergileneceği ve 1-6 Haziran arasında

https://www.ntv.com.tr/sanat/leonardo-da-vincinin-cizimiservet-degerinde-satilacak,fYg7fwaX6Ea-7Vsb2B9HYw
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da Londra’da gösterileceği ifade edildi.
Çizimi, "Rönesans'ın hala özel ellerde olan en
önemli eserlerinden biri" olarak tanımlayan
Christie's New York'tan yetkili Ben Hall, "Prestijli
müzeler tarafından sergilenirken, dünya
çapında hayranlık uyandırdı ve Christie's bu
sezon Leonardo'yu piyasaya sürmekten onur
duyuyor" ifadelerini kullandı.
7 cm'ye 7 cm boyutlarında olan "Head of a Bear",
soluk pembe-bej kâğıt üzerine geleneksel bir
çizim tekniği olan "silverpoint" ile yapılmış bir
çizimdir.
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Hayatını Mısır'a demokrasi getirmek için mücadele ederek geçiren Muhammed
Mursi’nin, 68 yaşında mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi üzerinden 2 sene geçti.
Mısır’da demokratik yollarla seçilen ve “İlk”lerin cumhurbaşkanı olarak tarihe geçen
Muhammed Mursi’nin hakkında idam kararı verilmesi sonrasında mahkeme salonunda
hayatını kaybeden Muhammed Mursi, hayatı mücadelelerle geçen bir şehit.
Gelin birlikte Mursi’nin Cumhurbaşkanlığına uzanan ve oradan mahkeme salonunda
şehit olması ile son bulan destansı hayatına bir göz atalım.

Eğitim Hayatı ve Siyasette İlk
Yılları
Muhammed Mursi, 20 Ağustos
1951 tarihinde Mısır'ın başkenti
Kahire'nin kuzeyindeki El Advah
köyünde dünyaya geldi. Kahire
Üniversitesi’nde mühendislik
öğrenimi gördü ve aynı
üniversiteden master derecesi aldı.
Doktora çalışmalarını ise ABD'nin
Southern California Üniversitesi’nde
(USC) tamamladı. 1982-85 yıllarında
ABD'nin Northridge California State
Üniversitesi'nde (CSUN) doçent
sıfatıyla öğretim üyeliği yaptı. 1985'te
ülkesine geri dönen Mursi, Zagazig
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Dekanlığı makamına getirildi.
Burada profesörlük unvanını kazandı
ve 2010'a kadar görevini sürdürdü.
Müslüman Kardeşler, Mursi’yi ilk
kez 2000 yılındaki parlamento
seçimlerinde aday gösterdi. İhvan'ın
bağımsız adaylar göstermek suretiyle
girebildiği bu yarışta milletvekili
seçilen Mursi, 2005’te yapılan bir
sonraki parlamento seçimlerinde ise
koltuğunu korumayı başaramadı.

Hapis Yıldırmadı
İhvan kökenli isimler bu dönemde
parlamentodaki koltukların beşte
birine sahipti. Fakat reformist
yargıçları desteklediği gerekçesiyle
tutuklanan Mursi, yedi ay boyunca
hapis yattı. 2010 seçimlerinde Mursi,
Mısır'ın en güçlü İslamcı hareketi
olan Müslüman Kardeşler'in sözcüsü
ve yönetim kurulu üyesi oldu.
Mursi, 28 Ocak 2011 sabahı,
Müslüman Kardeşler’in Mübarek
karşıtı gösterilere katılacağını
açıklamasının ardından tekrar
hapse girdi. Mursi ile birlikte diğer

Müslüman Kardeşler liderleri de
tutuklandı. Birkaç gün hapiste kalan
Mursi ve arkadaşları, ülke genelinde
kitlesel firarların gerçekleşmesi
sırasında hapisten çıktılar.

Mısır'ın İlk Sivil Cumhurbaşkanı
2012 Mısır cumhurbaşkanlığı
seçimlerinde Müslüman Kardeşler'in
aday gösterdiği Hayrat Şatır'ın
adaylığı düşünce, yerine Muhammed
Mursi seçildi. Yoğun seçim
kampanyası yürüttü. İlk turda %25,5
oy aldı ve ikinci tura girmeye hak
kazandı. İkinci turda da %51,73 oy
alarak, 5. Cumhurbaşkanı oldu.

Mursi'ye Karşı Darbe

Gençler tarafından Nisan 2013'te
oluşturulan Temerrüd (İsyan)
hareketi, Mübarek'i deviren
gösterilere ev sahipliği yapan Tahrir
Meydanı'nı yeniden hareketlendirme
stratejisini hayata geçirdiler. Mursi'yi
beceriksizlikle suçlayan kesimler
yavaş yavaş seslerini yükseltmeye
başladılar. 30 Haziran 2013 tarihinde
gerçekleşen kitlesel protestolar
sonrası Mısır ordusu gelişmelere
müdahale etme kararı aldı. 1
Temmuz 2013 günü ordu tarafından
yapılan açıklamada, ülkedeki siyasi
krizi çözmesi için Mursi'ye 48 saatlik
süre verildi. Mursi'nin göstericilerin
talep ettiği şekilde istifa etmeye
yanaşmaması üzerine Genelkurmay
Başkanı Abdulfettah Sisi, 3 Temmuz
2013 akşamı muhalefet temsilcileriyle
beraber kameralar karşısına geçti ve
Cumhurbaşkanı'nın artık görevde
olmadığını ilan etti. Sisi, 2012 yazında
bizzat Mursi tarafından atanmıştı.
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Osmanlı Devleti’nin Son
Dönemlerinde İdari Olarak Filistin
Osmanlıların “Arz-ı Filistin” dedikleri topraklar
üç coğrafi bölgeden oluşuyordu. Bunlar;
Kâzımiye Nehri’yle Mukatta Nehri arasındaki
bölge “Akka Sancağı”, Mukatta Nehri’yle
Zeruludce Nehri’nin kaynağı arasındaki
“Nablus Sancağı” ve Nablus’un güneyinde
Berseba Vadisine kadar olan mıntıka “Kudüs
Sancağı” idi.
Osmanlıların mülki idare sistemine göre
Kudüs; 1887 yılında merkeze bağlı müstakil
bir mutasarrıflık haline getirilmiştir. Bir yıl
sonra Beyrut Vilayeti oluşturulmuş ve Kuzey
Filistin’deki iki sancak, Nablus ve Akka bu
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vilayetin sınırları içine alınmıştır. Böylece
Filistin iki kısma ayrılmıştı. Filistin’in kuzeyi
Beyrut Valiliği’nden idare edilirken, Kudüs
mutasarrıflığı, mukaddes toprakların güney
kısmından mesuldü. Beyrut vilayetine bağlı
Akka Sancağı’nın her biri bir kaymakamın
idaresinde olan ve merkez Akka kazası, Hayfa,
Tiberyas, Safed ve Nasıra (Nazareth)’dan
oluşan beş kazası vardı. Osmanlıların “Nablus”
dediği sancak ise merkez kaza, Cenin, Beni
Sa’b ve Cema’in olmak üzere dört kazadan
oluşuyordu. Kudüs-i Şerif Mutasarrıflığı ise
127 köyden oluşan merkez livası, 58 köyden
oluşan Yafa, 91 köyden oluşan Gazze ve 52
köyden oluşan Halilü’r Rahman kazalarına
bölünmüştü.

II. Abdülhamid Döneminde
Filistin Meselesinin Ortaya Çıkışı
Filistin Meselesi; Yahudilerin Filistin
topraklarına yerleşme arzuları ve bunu
hayata geçirmeleri sonucu ortaya çıkan
meseledir. M.Ö. 586 yılında Babil Kralı
Nebukadnezar tarafından Kudüs’ten Babil’e
sürülen Yahudiler, tarih boyunca dünyanın
çeşitli bölgelerinde dağınık bir şekilde hayat
sürmüşlerdir. Dünyanın farklı coğrafyalarında
dağınık bir şekilde yaşayan Yahudiler, tarih
boyunca devamlı Kudüs’e dönme ve merkezi
Kudüs olan bir devlet kurma fikrinin özlemini
kurmuşlardır. İngiltere, 19. asrın başlarında,
Ortadoğu’nun zenginliklerinden faydalanmak,
dünya hâkimiyetini devam ettirebilmek
ve İslâm ülkelerini bölmek için, Filistin’de
bir Yahudi devleti kurulması ve bunun için
dünya Yahudilerini bir bayrak altında toplama
fikrini ortaya attı. Bu fikir, Avrupa, Amerika
ve Rusya’da hızla yayıldı. İngiltere’de İngiliz
Hükümeti ve Yahudiler, Sir Herry Finch isimli
bir avukata “Calling of the Jews” isimli bir kitap
yazdırdılar. Bu kitapta, Filistin’de bir Yahudi
Devleti kurulması fikri savunularak kamuoyu
meydana getirildi. Musos Haim Montefiore
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isimli bir İtalyan Yahudisi, Londra’da büyük
bir servet edinmişti. Filistin’de Yahudi Devleti
kurma fikrine uyarak, 1824’te Filistin’e göç etti
ve 1837 senesine kadar Filistin’de kaldı. Bu
tarihte Filistin’de 8000 Yahudi bulunuyordu.
Bu kadar az kişi ile devlet kurulamayacağını
anlayınca, Londra’ya döndü. 1837 tarihinde
bastırdığı bir kitapla, Filistin’in ziraata elverişli
olduğunu ve Yahudilerin Filistin’e göçünü
teşvik etti. İngiltere hükümeti, bir tamimle
Filistin’deki İngiliz konsolosluklarını, Yahudileri
himayeye memur etti.
1862’de Hess isimli bir Alman Yahudisi,
“Roma ve Kudüs“ isimli kitabında; Yahudi
davasının ortaya atılacağı ve emellerinin
tahakkuk edeceği günün yaklaştığını, her
ne pahasına olursa olsun Filistin’de bir
Yahudi devleti kurulacağını, Fransa’nın bu
işte yardımcı olacağını, Fransız ihtilâlinin bu
maksatla yapıldığını yazdı. Hess’in eserine
cevap veren Fransız muharriri Ernest Laharn,
kurulacak Yahudi devletinin sınırlarının dar
olmayacağını söyledi. 1878’de Rusya’da Yahudi
talebeler, muhtelif cemiyetler kurdular. Hayfa
yakınlarında iki bin dönüm arazi alınarak,
Mikfeh İsrael adıyla bir ziraat okulu kuruldu.
Rusya’da Siyonizm’i sevenler cemiyeti kuruldu.
Filistin’e Yahudilerin göçünü teşvik ettiler.
Yine bu gayeyle kurulan “Bilu” ve “Hovevei
Ziyon” gibi faal cemiyetler, 1881’de Çar İkinci
Aleksandr öldürüldükten sonra, faaliyetlerini
daha da arttırdılar. Filistin’de birçok koloni
kurdular. 1884 yılında Silezya’nın Kattowitz
şehrinde ilk “Yahudi Millî Kongresi” toplandı.
Kongre başkanlığını Rus Yahudisi Leon
Pinsker yaptı. 1891’de Rusya’dan Kudüs’e
gelen El-Leze Ben Yehuda, Yahudi lisanının
kaybolmaması için, İbranice lügat neşretti.
Alman Yahudisi Hırsch, Yahudi devletinin
Arjantin’de kurulması fikrini ileri sürdü.
Yahudi muharrir Shmaryahu Levin “Youth in
Revolt” eseri ile Yahudi devletinin Arjantin’de
kurulması fikrinin, Yahudi davasına ihanet
olduğunu söyledi. 1896’da Avusturyalı gazeteci
Yahudi Theodor Herzl, Der Juden Statt
(Yahudi Devleti) isimli bir kitap yazdı. Bu kitap,
Siyonizm’in kuruluşunu temin etti. 1897’de
Dünya Siyonist Teşkilâtı kuruldu. 1897’ye kadar
Yahudilerin, Filistin’de toplanması ve Yahudi
devleti kurulması bir fikir iken, 1897’de hedef
oldu.
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Sultan İkinci Abdülhamid’in
Filistin’e Yahudi Göçü
Hususunda Aldığı Tedbirler

Filistin’de bir Yahudi devleti kurma gayesinin
gerçekleşmesi yolunda bölgedeki Yahudi
nüfusunu arttırmak için ilk etapta buraya
göçü sağlamaya çalışmışlardır. Sultan
İkinci Abdülhamid Han, Yahudilerin bu
tehlikeli niyetini sezdiği için 1882 yılında hac
maksadı dışında hiçbir Yahudinin Kudüs’e
sokulmamasını emretmişti. Lakin Yahudilerin
yerli taşeronlar kullanarak gizli gizli arazi
satın aldıklarını öğrenince 5 Mart 1883 tarihli
bir kanunla bu gizli satışlar iptal edilmiş,
oraya gönderilen heyetlerle Yahudilerin
maksatları ve nihai hedefleri üzerine Filistin
ahalisi bilinçlendirilmiştir. Yine de satmak
isteyenlerin arazisi Sultan II. Abdülhamid
namına satın alınmaya başlanmıştır. Bu
defa Osmanlı tebaası olan Yahudilerin bu
faaliyetleri yürüttüğü görülmüş, bunun
üzerine 3 Nisan 1893 tarihinde Filistin’de
Yahudilerin arazi satın almaları hususundaki
yasak Osmanlı vatandaşı olan Yahudi asıllı
kimselere de teşmil edilmiştir. 1883’te
çıkarılan bir irade-i seniyye ile de Yahudilere
mülk satışı yasaklanmıştır. Ayrıca padişah
Hazine-i Hassa’daki şahsi mal varlığı ile
Filistin’de mümkün olduğu kadar fazla toprak
alarak, Yahudilerin toprak satın almalarını
engellemeye çalışmıştır.
1891’de çıkarılan bir irade-i seniyye ile
hiçbir Yahudinin Osmanlı vatandaşlığına
alınmayacağı ve Yahudilerin Osmanlı
topraklarına yerleşmelerine müsaade
edilmeyeceği belirtilmiştir. Daha sonra
çıkarılan bir emir ile de başta Filistin
olmak üzere bütün Osmanlı topraklarında
Yahudilere toprak ve mülk satışı
yasaklanmıştır. Yahudiler Filistin’e kanuni
olarak yerleşmenin mümkün olmadığını
anlayınca artık hileli yollara başvurmaya
başlamışlardır. Rus ve Doğu Avrupa
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Kudüs kalesinde
Türk Bayrağı

Sultan II. Abdülhamid, 1876-1909 tarihleri
arasındaki saltanatı süresince Filistin ve
kutsal topraklar üzerinde özellikle Yahudiler
tarafından oynanan oyunlara dikkatle
yaklaşmıştır. Bu sebeple tahta çıkışının
ilk yıllarından itibaren Yahudilerin Kudüs
ve civarında sürekli ikametini yasaklayan
fermanlar çıkarmıştır. Siyonistler Filistin’e
yerleşmek için attıkları her adımın karşısında
Sultan II. Abdülhamid’i bulmuşlardır.

Yahudileri önce Almanya, Avusturya
veya İngiltere’ye uğrayıp bu devletlerin
vatandaşlığına geçip sonra Filistin’e
sızmışlardır. Bunu gören Osmanlı Dâhiliye
Nezareti yeni tedbir alarak, 1898 Ağustos
ayında Kudüs mutasarrıfı, yabancı devletlerin
Filistin temsilcilerine bir bildiri dağıtarak,
bundan böyle Filistin’in milliyet farkı
gözetilmeksizin bütün Yahudilere kapalı
olduğu tebliğ edilmiştir.
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Thedore Herzl’in Filistin
Konusundaki Girişimleri
Sultan II. Abdülhamid tahta çıktığında iki
ehemmiyetli meseleyi, birer ateş topu gibi
kucağında buldu. Bunlardan birisi 93 Harbi’ne
neden olan Türk-Rus gerginliği idi. Bunların
ikinci ise Yahudi ve Siyonizm meselesi idi.
Sultan İkinci Abdülhamid’den önceki Siyonist
faaliyetleri bir Yahudi Tarihi mütehassısı
olan Yaşar Kutluay “Siyonizm ve Türkiye”
isimli kitabında anlatmaktadır. 1789 Fransız
İhtilali’nden sonra milli devletlerin teşekkülü
ile birlikte 1894 tarihli Dreyfus misalinde
görüldüğü gibi anti-semitizm kuvvetlenmiş
buna karşı bir reaksiyon olarak Siyonist
faaliyetlerde bir gelişme vukuu bulmuştur. Bu
sırada bilhassa Rusya’da Yahudiler katliama
tabi tutuluyorlardı. Böylece Siyonizmin siyasi
safhası ortaya çıkmış oluyordu ki bunun
belli başlı amilleri haham, yehuda, alkalai
vb. birçok Yahudi zengini ve mütefekkiridir.
Bunların en dikkate şayan olanı baron

Maurice de Hirsch’tir. Fakat siyasi Siyonizmi
beynelmilel (uluslararası) arenaya taşıyarak
onu bir dünya meselesi haline getiren kişi
Theodor Herzl’dir. Bu sebeple kendisi Politik
Siyonizm’in kurucusu veya babası olarak
kabul edilmektedir. Viyana’da yayınlanan
Neue Frie Presse gazetesinin Paris muhabiri
olan Theodor Herzl, gazetecilik mesleğinden
istifade ederek, Batı’daki nüfuzlu Yahudi
ailelerin durumlarını inceden inceye tetkik etti.
Neticede, Yahudilerin Filistin’e dönmek için
kuvvet ve kudretlerinin kâfi gelebileceğine
hükmetti. Bunun için önce fikirlerini yaymak
gerekiyordu. 1896 yılında fikirlerini anlatan
“Der Juden Statt” yani “Yahudi Devleti” ismiyle,
Almanca bir kitap yayınladı.
Theodor Herzl, Haziran 1896’da Sultan
Abdülhamid’le görüşmek için Viyana’dan
İstanbul’a geldi. Theodor Herzl’in beraberinde
aslen Polonyalı olup, padişahın Avrupa’da
istihbarat hizmeti görmesi ile tanınan
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“Newlinsky’e göre Sultan Abdülhamid bize
Anadolu’da bir yeri çok geçmeden verir.
Onun için paranın önemi yoktur, paraya
mutlak olarak hiç değer vermemektedir.
Fakat Sultan’ı kazanacak başka bir
yol vardır: Onu Ermeni Meselesi’nde
desteklemek. Newlinsky bana, Ermeni
meselesinde Yahudilerin yardım etmesi
karşılığında, dönüşünde işlerinin hallinde
Yahudilerden gördüğü yardımı Sultan’a
anlatacağını ve bu konuda Sultan’ın
lütufkâr davranacağını söyledi”
Newlinsk padişah ile Theodor Herzl’i karşılıklı
olarak görüştürmeye muvaffak olamadı.
Sultan, Herzl’e bir yaverini memur ederek
İstanbul’un gezilecek yerlerini gezdirtti.
Böylece onu göz hapsinde tutarak devlet
ricalinden kimlerle temas kurduğunu ve
Herzl’in dilinin altındaki baklayı anlamaya
çalıştı. Padişah İstanbul’a geldiklerinden
12 gün sonra Newlinsk’yi yalnız olarak
huzuruna kabul etti. Newlinsk’den Theodor
Herzl’in geleceğe ait planlarını, bu maksatla
devlete yaptığı teklifleri dinledi ve netice
olarak bunların hepsini kati bir lisan ile
reddetti. Zira padişahtan randevu ümidiyle
beklerken sadrazam Halil Rıfat Paşa ve İzzet
Paşa ile görüşme ve düşüncelerini onlara
aktarma fırsatı bulan Herzl, onlardan da
Sultan Abdülhamid’in cevabına benzer bir
red cevabı aldı. Yaşar Kutluayın yayınladığı
hatıratından Newlinsk’nin, padişahın cevabını
Theodor Herzl’e hafifleterek naklettiği
anlaşılmaktadır. Herzl, II. Abdülhamid’in
vereceği cevabı büyük bir heyecan ile
bekliyordu. Huzurdan dönen Newlinsk’yi
karşısında gören Herzl, Newlinski’ye hitaben:
“-Ne dedi? Ne dedi? diye sordu.
Newlinsk’nin cevabı şöyle idi:
“-Hiçbir şey yapamadım. Zat-ı şahane bu
konuda hiçbir şey işitmek istemiyor.

Sultan dedi ki:
“- Eğer Bay Herzl, senin bana arkadaşım

66

newlinskinin
sunudğu teklf

Köşe Yazısı

Newlinsk de vardı. Herzl, Newlinski’yi para ile
elde ederek, O’nu Sultan Abdülhamid’e karşı
tekliflerini iletmede aracı olarak kullanmak
istiyordu. Herzl, Newlinski’den Sultan II.
Abdülhamid konusunda şunları öğrenmişti;

olduğum gibi bir arkadaşın ise, O’na nasihat
et, bu hususta bir başka adım atmasın.
Ben bir karış bile olsa toprak satamam. Zira
bu vatan bana ait değil, milletime aittir.
Benim milletim, bu imparatorluğu savaşta
kanlarını dökerek kazanmışlar, onu kanları
ile verimli kılmışlardır. Bu topraklar bizden
sökülüp alınmadan evvel, biz onu tekrar
kanlarımızla sularız. Benim Suriye ve Filistin
alaylarımın efradı birer-ikişer Plevne’de
şehit düşmüşlerdir. Onlardan bir tanesi dahi
dönmemek üzere muharebe meydanlarında
canlarını vermişlerdir. Osmanlı Devleti,
bana ait değil, Türk milletine aittir. Ben
onun hiçbir parçasını veremem. Bırakalım
Yahudiler, milyonlarını saklasınlar. Benim
imparatorluğum parçalandığı zaman, onlar
Filistin’e karşılıksız sahip olabilirler. Bizim
cesetlerimiz taksim yapılabilir. Ben canlı bir
vücut üzerinde ameliyat yapılmasına razı
değilim.”
Sultan II. Abdülhamid Han, Filistin
Topraklarını para karşılığında talep eden
Siyonist Heyeti Huzurundan Kovuyor
Bu olaydan 1 yıl sonra Theodor Herzl, fikirlerini
tüm dünya Yahudilerine duyurmak için 1897
yılında İsviçre’nin Basel şehrinde bir Yahudi
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Kongresi topladı. Bu, Yahudilerin Filistin’e
dönme hareketini temsil eden Siyonizmin ilk
kongresidir. Birinci Dünya Siyonist Kongresi
sonunda yayınlanan “Basel Deklarasyonu’na
göre, Filistin’de bir “yurt” edinilmesi için
çalışılacak, dünyadaki Yahudiler, dernekler
organize olacaklar, Yahudi “milli duygusu”
güçlendirilecek ve devletlerin desteğini
sağlamaya çaba gösterilecekti. Basel Kongresi
politik Siyonizm’i doğurarak Dünya Siyonist
Örgütü’nü de vücuda getirmiş oldu. Basel
Kongresinde alınan kararlar tüm insanlığın
ifsadını öngören maddelerden oluşmaktaydı.
(Bkn; Siyon Protokolleri)
Thedore Herzl’in ilk ziyaretinden 4 sene sonra
Osmanlı Devleti’nin Selanik Mebusu Yahudi
Emmanuel Carasso, Siyonist bir heyetle
17 Eylül 1901’de Sultan II. Abdülhamid’in
huzuruna çıkarak, Rusya’da zulüm gören
Yahudilerin Filistin’e yerleştirilmeleri ve
Yahudilere Filistin’de muhtariyet verilmesi
karşılığı olarak 20 milyon altın teklif etmiştir.
Bu tekliflere sinirlenen Sultan II. Abdülhamid,
heyeti huzurundan kovmuştur.

ve Siyonizm’e alet olmaklığımızdır” diyerek
acı pişmanlığını dile getirmiştir.

Sonuç
Sultan Abdülhamid Han, saltanatının ilk
yıllarında (1880-1895) Filistin’e yerleşmek
ve ileride o bölgede bir devlet kurmak
isteyen Yahudilerin göçünü engellemek
amacıyla iradeler ve fermanlar yayınlamak
suretiyle tedbirler almış, Saltanatının ikinci
evresini teşkil eden (1895-1909) yıllarında ise
Siyonistlerin Filistin’e toplu göçleri karşılığında
bir takım vaatlerine karşı çıkmıştır. Sultan
Abdülhamid “Yahudilerin Filistin’e
yerleşmesini kabul etmek dindaşlarımızın
ölüm fermanını imzalamaktır” diyerek sanki
olacakları görmüştür. Sultan Abdülhamid,
Kudüs ve çevresine özel önem vermiş,
o bölgede yabancılara toprak satışını
engellemiştir. Sultan Abdülhamid’i tahttan
indiren İttihat ve Terakki mensupları devlet
idaresindeki hassasiyeti kavrayamamışlar
ve Filistin’e Yahudi göçünü serbest
bırakmışlardır. Yaptıkları hataların farkına
varan Enver Paşa “Yaptığım bütün her şeyin
hesabını verebilirim, fakat bizim en büyük
hatamız Sultan Abdülhamid’i anlayamamak

Sultan İkinci Abdülhamid Han’ın Filistin’e
Yaptığı Hizmetlerinden Bazıları
Sultan Abdülhamid döneminde kutsal
şehirde pek çok imar ve tamir faaliyeti
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca şehrin alt yapısı
ve su tesisatıyla ilgili yapılar elden geçirilmiş,
Kayıtbay Sebili olarak bilinen sebil tamir
edilmiş ve Halil Kapısının karşısında inşa
edilmiştir (1907). Halil Kapısının üstüne aynı
yıl bir saat kulesi kurulmuştur. Sultan II.
Abdülhamid döneminde gerçekleştirilen
şehrin ve etrafındaki bölgelerin ekonomik
canlanmasında büyük etkisi bulunan
projelerden birisi de Kudüs ile Yafa arasında
yaldaşık 86,630 km uzunluğunda demiryolu
yapılmasıdır. Demiryolu in¬şasına M. 1890
yılında başlanmış, M. 1892’de bitirilmiş, aynı
yıl¬da hizmete açılmıştır. Ayrıca Osmanlı
Devleti Kudüs’te bir yol ağı kurmuş ve kutsal
şehri Filistin’in orta ve güney bölgelerindeki
Ramallah, Beytüllahim, El-Halil ve Eriha
gibi şehirlerle birbirine bağlamıştır. 19. asrın
başından itibaren Kudüs Belediyesi sağlık

Osmanlı Devleti’nin en zor döneminde maddi
olarak Osmanlı’yı kalkındıracak tekliflerde
bulunan Siyonist heyeti, huzurundan kovan
ve her ne pahasına olursa olsun Filistin’den
toprak sattırmayan Sultan Abdülhamid Han
için Filistin Dışişleri Bakanlığı yapmış Refik
Şakir En-Nedşe “Sultan Abdülhamid Filistin
için tahtını kaybeden hükümdardır” ifadesini
kullanmaktadır. Siyonistler karşısında
Abdülhamidî bir duruş sergileyen Sultan
Abdülhamid Han için bugün Filistinliler,
Sultan Abdülhamid ismini zikrettiklerinde
sonunda r.a.(radıyallahu anh) Allah ondan
razı olsun demektedirler. Ve bizler Sultan
Abdülhamid Han’ın torunları olarak
Filistin Davasının ilk mazlumu olan Sultan
Abdülhamid’in yolunu sürdürüp, Filistin
Meselesini benimseyip, tüm gücümüzle
Filistin’in özgürleşmesi için çalışmayı tarihi bir
vazife olarak görmeli ve bu hususta gereken
gayreti göstermeliyiz.
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hizmetlerini iyileştirmek için büyük çaba harcamıştır. 1892
yılında Belediye Hastanesinin açılması da bu alanda yapılan
faaliyetleri arasındadır. 1892 yılında şehrin ortasında Yafa
caddesinde bir park açılmıştır. 20. Asrın başlamasıyla şehirdeki
kültürel faaliyetler de artmıştır. Eski eserler müzesi açılmış. M.
1901’de Halil Kapısı yakınında bir tiyatro kurulmuş, bu tiyatroda
Arapça, Türkçe, Fransızca oyunlar sahnelenmeye başlamıştır.
Kubbestü’s Sahra’nın dış cephesinin restorasyonunu yaptırmış,
cami dış cephesinin üzerindeki çinilerin bir ucundan bir ucuna
Yasin süresini yazdırmıştır.
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1947

Birleşmiş Milletler Taksim Planı
oylandı.

1948
1917

Balfour Deklarasyonu
Filistin toprakları üzerinde
Yahudilere ait bir devletin
kurulmasına izin verildi. O
tarihten itibaren Filistin'e Yahudi
göçü hız kazandı

1931

Kudüs Müftüsü Hacı Emin El
Hüseyni’nin girişimleriyle Kudüs’te
Batılı devletlerin ve Milletler
Cemiyeti’nin almış olduğu
kararlara karşı 22 Müslüman
ülkeden 153 temsilcinin katıldığı “
İslam Genel Kongresi” düzenlendi.
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14 Mayıs’ta tarihi Filistin toprakları
üzerinden İsrail Devleti kuruldu.
Arap devletleri ile arasındaki
savaşta İsrail sınırlarını genişletti.
Batı Kudüs İsrail yönetimine,
Doğu Kudüs Ürdün’ün yönetimine
geçti.

1967

Doğu Kudüs, 6 gün savaşında
İsrail tarafından işgal edildi.

1969

Kıble Mescidi, Denis Michael
Rohan adlı Avustralyalı bir
Yahudi’nin saldırısına maruz kaldı.
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Yangında “ Selahaddin Minberi” ile
güney duvarı tamamen yandı.

1977

Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat,
İsrail’i ve Kudüs’teki hakimiyetini
kabul eden ilk Arap lider oldu.

1980

İsrail Kudüs’ü başkent ilan etti.
BMGK, 478 no’lu kararı gereğince
Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak
ilan edilişini tanımadı.

1996

İsrail’in Mescid-i Aksa’da yaptığı
kazı çalışmaları çerçevesinde
Burak Duvarı’na ( Ağlama Duvarı)
çıkan bir tünel açması, Filistin’de
halkın tepkisine neden oldu ve
birkaç gün süren olaylarda 63
Filistinli öldürüldü, bin 600 kişi
ise yaralandı.

2000

Dönemin İsrail Başbakanı Ariel
Şaron’un, Mescid-i Aksa’ya baskın
düzenlenmesi, 2. infitafadanın ilk
kıvılcımı oldu.

2003

İsrail, 2003’ten itibaren Yahudi
yerleşimcileri, Mescid-i Aksa’nın
avlusuna almaya ve zaman zaman
Müslümanların girişlerine yaş
sınırlaması getirmeye başladı.

2016

BMGK, 23 Aralık’ta İsrail’in işgali
altındaki Doğu Kudüs ve diğer
Filistin topraklarında yasa dışı tüm
yerleşim faaliyetlerini derhal ve
tamamen durdurulmasını talep
etti.

2017

Donald Trump, ABD’nin Tel
Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e
taşıma sözü vererek, Kudüs’ü
İsrail’in başkenti olarak tanıdığını
açıkladı.

MESCİD-İ
AKSA’YA
SALDIRILAR
İsrail, Doğu Küdüs’ü işgal
ettiği Haziran 1967’den bu yana
Mescid-i Aksa’ya bir çok saldırı
düzenledi.
7 Haziran 1967
İsrail Doğu Kudüs’ü işgal
etti. Aksa’nın olduğu alanda
kazı çalışmaları başlattı.
21 Ağustos 1969
Mescid-i Aksa, Avustralyalı Yahudi
Denis Michael Rohan tarafından
ateşe verildi.
11 Nisan 1982
Bir İsrailli askerin Aksa’da rastgele
ateş etmesi sonucu 2 Filistinli
şehit oldu, 6 Filistinli yaralandı.
10 Ekim 1990
Aksa’ya Süleyman heykeli temel
taşını yerleştirmeye çalışan
Yahudilere karşı çıkan Filistinlilere
ateş açılması sonucu 21 kişi şehit
oldu.
25 Eylül 1996
İsrail’in Aksa’nın batısındaki Burak
Duvarı’na çıkan bir tünel açması
sonucu çıkan olaylarda 63 Filistinli
şehit oldu.
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28 Eylül 2000
Ariel Şaron, zorla Aksa’nın avlusuna girdi
ve ikinci intifada başladı.
13 Haziran 2014
İsrail askerleri, Aksa’yı basarak gaz
bombaları ve plastik mermilerle saldırdı,
caminin içine girerek ibadethaneyi tahrip
etti.
9 Eylül 2015
Eski İsrail Savunma Bakanı Moşe Yalon,
Mescid-i Aksa’da nöbet tutan Murabıtlara
yasak konulduğunu açıkladı.
28 Aralık 2016
İsrail, Silvan’ın Vadi Halva Mahallesi
ile Mescid-i Aksa bitişiğindeki Babu’l
Mağaribe Meydanı arasında kazılan yeni
bir tüneli açtı.
14 Temmuz 2017
İsrail Polisi, Mescid-i Aksa’da silahlı
saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3
Filistinliyi şehid etmesinin ardından
Aksa’yı ibadete kapattı. Daha sonra
kapılara metal arama dedektörleri
yerleştirerek girişlere kısıtlamalar getirildi.
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1947'den günümüze Filistin toprakları
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Müslümanlar olarak Kudüs meselesindeki
duyarlılığımız anlık gündemlere göre değişiyor.
Duruma göre bazen artan bazen eksilen bazen de
hiç gündemimize girmeyen bir dava Kudüs. Oysaki
Yahudiler binlerce yıl ana gündemlerinde Kudüs’ü
hep canlı tuttular. Kudüs yaşadılar çocuklarına
Kudüs’ü aşıladılar. Biz Müslümanların da bir fetih
rüyası içerisinde bir gün mutlaka kutlu beldeyi
işgalden kurtarma bilinciyle Kudüs’e dair çalışmalar
yapmamız ana gündemimizden Kudüs’ü hiç
düşürmemiz gerekiyor. Bunun için de ortak akıl
ortak hassasiyet çerçevesinde stratejiler üretmemiz
kafa yormamız emek vermemiz yürek vermemiz
icap ediyor. Sloganları aşan sorumlulukları
kuşanmalıyız. Dünya Müslümanlarının ümidi
Türkiye diyorsak o ümide layık olmalıyız. Bütün
yükü Cumhurbaşkanımıza yüklersek vebalden
kurtulamayız. Hepimizin yapması gereken
çalışmalar var. Bulunduğumuz makam neyse
ilgi alanımız neredeyse orada Kudüs’ü gündeme
taşımalıyız. Kudüs meselesi artık ne gözyaşı ile ne
de sloganla çözülebilir. Kudüs rüyası görenlerin
Kudüs ufkunu yakalaması bu ufku geleceğe
taşıması şart olmuştur. Sadece siyasette değil her
alanda Kudüs çalışmalarına ihtiyaç var. Özellikle
sanat ve edebiyatta akademide eksikliğimiz çok. Bu
sahaları boş bırakırsak birileri elbette doldurur. Gün
Kudüs için her sahada kıyama kalkma günüdür.

Kudüs'ün mevcut durumu nedir?

BM, Kudüs’ün batısını İsrail toprağı sayıyor. Şehrin
doğusunu ise Filistin toprağı olarak tanıyor.
Kudüs’ün doğusu neresidir peki? Başta Mescid-i
Aksa olmak üzere tüm tarihî ve dini mekânların yer
aldığı sur içi bölge, meşhur Zeytin Tepesi ve çevresi,
yani “kadim Kudüs”… Evet; tarihî Kudüs, BM’ye
göre 1967’den beri fiilen İsrail işgali altında. Buna
rağmen İsrail, doğusu ve batısıyla tüm Kudüs’ü
İsrail’in başkenti olarak görüyor.
Aralık-2017’de Trump da BM’nin aksi yöndeki
kararlarına rağmen ABD adına İsrail’in bu kararını
resmen kabul etti. “Yüz Yılın Barış Anlaşması”
olarak lanse edilen ilhak planıyla da fiili olan
işgali, resmiyete dökmek arzusunda. Bu şekilde
Filistinlilerin Kudüs’e dair haklarından geri
dönüşsüz şekilde vazgeçmesini istiyorlar.

Siyonistlerin stratejisi nedir bu
süreçte?

Siyonistlerin bir asırlık Filistin stratejisindeki ana
taktiklerini “alıştırma” kelimesiyle özetleyebiliriz.
Nitekim adını “Yüz Yılın Barış Antlaşması”
koydukları bu ilhak planına Müslüman
kamuoylarını alıştırma sürecindeler şimdilik.
Siyonistlerin bu tür konularda Müslümanların
tavrını özetleyen bir cümlesi var. Diyorlar ki; “İki
bağırırlar, sonra dağılırlar.” Maalesef şu an “iki
bağırma” evresindeyiz. Müslüman coğrafyalardan
gelen ilk tepkilerin dinmesini bekliyorlar. Beklerken
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de Suudi ve BAE’li piyonlarıyla nabız yokluyorlar.
El-Fetih’in bazı yöneticileriyle gizliden gizliye ikili
görüşmeler yaptıkları yönünde duyumlar da var.

Az evvel “alıştırma taktiği” dediniz.
Açabilir misiniz?
Merhum Cahid Zarifoğlu üstad, “Biz önce
gönlümüzdeki Kudüs’ü kaybettik” demişti.
Ardı sıra coğrafik Kudüs’ü yitirdiğimizi
de ima ederek… Evet; resmî düzeydeki
açıklamalarımız Kudüs’ün fiilen işgal altında
olduğunu ama Kudüs’ün ilhakını asla
kabullenemeyeceğimizi söylüyor. Peki, biz
Kudüs konusundaki bu tezimize hakikaten
inanıyor muyuz?
Malumunuz, polis kuvvetleri devletlerin
resmi-meşru topraklarında görev yapar,
işgal altındaki yerlerde değil. Keza işgal
güçleri tutuklama yapmaz, esir alır.
Buna rağmen devletimizin resmi ajansı
ve TV kanalları dâhil olmak üzere
tüm medyamız, işgal güçlerinden
ne hikmetse İsrail polisi olarak
bahsediyor. Keza işgale direndikleri
için esir alınan Filistinliler için
“tutuklandı” ifadesini kullanabiliyor.
Yetmezmiş gibi Filistinlilerin esir
tutulduğu yapılara “esir kampı”
yerine “hapishane” diyebiliyor.
Resmî söylemimiz aksini
iddia etse de yazılı-görselsosyal medya dilimiz Kudüs’ü
İsrail toprağı olarak tanımış
durumda. Evet, gönlümüzdeki
Kudüs çoktan Siyonist mülkü
oldu. “Burak Duvarı” yerine
“Ağlama Duvarı” diyoruz.
“İşgalci Siyonist” yerine
“yerleşimci Yahudi” diyoruz.
“Mescid-i Aksa” demeye
dili varmayanlar “Tapınak
Tepesi” demeye de
başladılar. Sırada “Kudüs”
kelimesi atıp yerine
“Jerusalem” demek var.
Nitekim “İsrail Sorunu”
demek dururken,
“Filistin Sorunu”
demeye de devam
ediyoruz.
Alıştık maalesef.
İşgale alıştık, işgal
altındaki Kudüs’ün
Siyonist toprağı
sayılmasına da
alıştık. Geriye
imzalar kaldı. Ona
alışmayız inşallah.
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Bundan sonra Kudüs’ü hangi
tehlikeler beklemektedir?

Suudi ve BAE’li kuklalar eliyle siyasî ve medya bazlı
lobilere devam edecekler. Bahsi geçen lobilerin
muhtemel ilk hedefi, el-Fetih içerisinden birilerini
yanlarına çekmek…
Bu şekilde HAMAS ile El-Fetih arasında “Kudüs’ün
statüsünü kabullenme” hususunda iki başlı
görünüm ve gerginlik çıkarma arzusundalar.
Malumunuz HAMAS’a kısa menzilli füze
yapımında kullanılan mühimmatları ve diğer
silahları İran veriyor. “Kudüs’ten haklarımızdan
vazgeçemeyiz” diyen HAMAS ve diğer tüm
Filistin teşkilatlarını “Arap karşıtı İran ajanları” ilan
ederek baskı altına almaya çalışacaklar. Evvelce
bahsettiğimiz “alıştırma taktikleri” böylesi sosyopsikolojik hamlelerle destekleniyor sürekli.

Siyonistlerin Mescid-i Aksa planı
nedir?

Siyonist rejim, Kudüs’ü uluslararası anlaşmalar
yoluyla resmi olarak ilhak edebilirse, bir sonraki
hedefi doğrudan “Mescid-i Aksa’nın statüsünü
tartışmaya açmak” olacak.
Elli üç yıldır fiilen işgal altında tuttukları 144
dönümlük Mescid-i Aksa arazisini ikiye bölmeyi
planlıyorlar nitekim. Bu şekilde Mescid-i Aksa
arazisinin yarısını Müslümanlara, yarısını da
Yahudilere ayırmayı düşünüyorlar. Aynını ElHalil’de Halilur-Rahman Camiinde yapmışlardı
zaten. Bunun için de Müslüman kamuoylarını
alıştırmaları gerekecek. Hatırlarsanız, sabah
namazı vakti Halilur-Rahman Camiini
basıp Müslümanları taramışlar, yüze
yakın Filistinliyi şehit ettikten
sonra güvenlik bahanesiyle
camiyi kapamışlar,
sonra da
ikiye
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bölünmüş şekilde camiyi açmışlardı. Bu kez
doğrudan Siyonist teröristler eliyle bunu
deneyeceklerini sanmıyorum. Orta Doğu’da
Siyonizm adına cihatçılık(!) yapan hayli örgüt
mevcut… Dikkat ederseniz, Kudüs’e dair her
gerilimden sonra “Miraç yaşanmadı. Mescid-i
Aksa, ilk kıblegah değil, orayı ziyaret bidattir”
diyen Suudi veya Türk vaizler çoğalmaya başladı.
Böylesi enteresan vaizlerden ilhamla Mescid-i
Aksa’yı ziyarete gelenleri müşrik ilan edip kendini
havaya uçurabilecek bir intihar eylemcisiyle
amaçlarına yürümek isteyeceklerdir.
Tabii bahsettiklerim onların planı. Bir de Allah’ın
planı var. Sorun, biz bu planların neresindeyiz?

İslam dünyasının geleceğe dair bir Kudüs planı
var mı?
Yok maalesef. Arap Birliği ülkeleri ya
kendi canlarının derdindeler ya da
doğrudan ve alenen Siyonizm
için çalışan yöneticiler
tarafından yönetiliyorlar.
Pakistan ve Malezya
zaman zaman Kudüs
konusunda sert
demeçler veriyor.
Lakin hem demeç
düzeyinde kalıyor
resmi tepkiler,
hem de bölgeden
uzaklar. Türkiye
haricinde Kudüs
davasını dillendiren

Özgür Kudüs ve Bağımsız Filistin’in
kurulması için nasıl bir mücadele
verilmeli?

Üst siyasi yorumlara girişmeksizin birey, sivil
toplum ve kuruluşlar olarak ödevlerimizi yerine
getirmeliyiz önce. Her şeyin anahtarı, insanımıza
Kudüs’ü tanıtmaktır. Üstelik bunu yaparken
mevcuttaki bilgi-iddia kirliliğiyle mücadele etmek
zorundayız. Bilginin duyguyla desteklenebilmesi
için Kudüs’ü sadece siyasetin değil, kültürel
aktivitelerin de konusu kılmalıyız. Bunu sadece
yurt içi söylemiyorum. Bilfiil Orta Doğu’nun
geneline yönelik bir vizyondan
bahsediyorum. Malumunuz, Arap
ülkelerinde Türk dizileri ve filmleri
hayli revaçta. İstersek, başta
Orta Doğu olmak üzere
tüm İslam ülkelerinde
ses getirecek Kudüs
filmleri yapabiliriz.
Selahaddin Eyyubi ve
Kudüs’ün fethi ile ilgili
yapılabilecek iddialı
bir sinema filminin
bütçesi TRT’de
oynayan tarihi
dizilerin üç beş
aylık bütçesini bile

bulmaz. Ama etkisi misliyle olacaktır.
Yakın tarih mükerreren şahit. Hikâyesi, sanatı
olmayan her dava kaybetmeye mahkûmdur.
Keza sanatı kullanan her dava, bâtıl bile olsa
sonuca ulaşmakta…
Kültürel vizyonlarla birlikte Kudüs’e dair siyasi
bakışımızı da geniş kitlelere açabiliriz elbette.

Röportaj

İran var. Lakin her iki ülke de bölgesel enerjilerini
İsrail’den ziyade Suriye için harcıyorlar. Görünen
o ki; yakın gelecekte de Suriye meselesi, İsrail
meselesinden daha çok enerjimizi çalacak.

Görüştüğünüz Filistinliler
Müslümanlardan neler bekliyor?

Filistin’de veya burada görüştüğüm Filistinlilerin
bizden müşterek istekleri “Yıkılmayın, ayakta
durun! Zira siz de yıkılırsanız, Kudüs gider.”
özetinde…
Evet; bunlar ve benzeri cümleleri duymak
hoşumuza gidiyor. Etnik gururumuz okşanıyor.
Oysa böylesi cümleler seçkinliğimizi değil,
sorumluluğumuzu artırıyor.
Yine Filistinli kardeşlerimizden sıklıkla işittiğimiz
istek, Kudüs’ü ziyaret etmemiz. “Sizi Kudüs’te
gördükçe kendimizi güçlü hissediyoruz” diyorlar.
Hani “gözden ırak olan, gönülden de ırak olur”
deriz. Keza “göz gördü, gönül sevdi” sözü de aynı
mesajı yineler. On iki kez gitmek nasip oldu. Tüm
kardeşlerimize tavsiye ederim naçizane. Gitsinler,
görsünler, tanısınlar. Bir düzine Nebinin ayak
izini yerinde görsünler. Miracın, isranın anılarını
yerinde yâd etsinler. Umulur ki; gönüllerindeki
Kudüs’ün kapısını aralayıp dönerler.
Son olarak mesajınız nedir?
Zihnimizin gönlümüzün bir köşesinde bulunmalı!
Esir olan Kudüs değil,
Müslümanların aklı ve
iradesidir. Nitekim günün
birinde ümmet Kudüs’ü
değil, Kudüs şuuru ve ahlâkı
ümmeti kurtaracaktır.
Rabb-i Rahim, Kudüs’e yâr
eylediği kullarından kılsın
bizleri!..

Fatma Gülsen Koçak
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1- Gazze’nin Dipnotları
Joe Sacco
İthaki Yayınları
2- Filistin
Joe Sacco
İthaki Yayınları
3- Filistin’i Bölüşmek
Avı Shlaım
Küre Yayınları
4- Yahudilik
Salime Leyla Gürkan
İslam Araştırmaları Merkezi
5- Gazze Tarihi
Jean-Pierre Filiu
Bilge Kültür Sanat
6- İsrail’de Hatırlama Güvenlik,
Yahudilik ve Filistin
Yunus Can Polat
Küre yayınları
7- İsrail Sözlüğü/ Siyonistler,
Muhalifler, Tarihçiler, Eylemciler,
Yerleşimciler, İsrailliler
Selim Çağlayan
İletişim Yayınları
8- Kudüs Ey Kudüs
Dominique Lapierre, Larry Collins
Kronik Kitap

10- Unutulmuş Filistinliler İsrail’deki
Filistinlilerin tarihi
Ilan Pappe
Küre Yayınları

17- Anneler ve Kudüsler
Nuri Pakdil
Edebiyat Dergisi Yayınları

11- Toprağımızın Kokusu Filistin ve
İsrail’in Sesleri
Kenize Mourad
Everest yayınları

18- Kudüs Ey Ey
Hasan Aycın & İbrahim Demirci
İz Yayıncılık

12- Bizim Filistin
Mete Çubukçu
Metis Yayıncılık
13- Kudüs’ün Gizemli Tarihi
Pelin Çift & Ömer Faruk Harman
Destek Yayınları
14- Kalbim Kudüs’te Kaldı
Ahmet Turgut
Kapı Yayınları
15- Mektuplarla Suriye
Filistin Kudüs Seyahati ve
Siyonizm
Yusuf Akçura
İşaret Yayınları
16- Kudüs-i Şerif
Şerife Eroğlu Memiş
Yeditepe Yayınevi
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Kudüs sadece bir şehrin adı olmaktan çok daha fazlası. Üç semavi din olan İslam, Yahudilik ve
Hıristiyanlık için kutsal yerleri barındıran Kudüs’te yıllardır devam eden ve son günlerde etkisini
artıran bir direniş mücadelesi sergileniyor. Filistin ve Kudüs tarihini, mücadelesini daha iyi anlamak
adına konuyla ilgili kaynak teşkil eden eserleri sizler için derledik…

19- Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
Ramazan Şeşen
Çamlıca Basın Yayın
20- Kudüs
Pierre Loti
Lotus Yayınevi
21- Kudüs Yolculuğu
Mihail Macarov
Kitap Yyaınevi
22- Arapların Gözünden Haçlı Seferleri
Amın Maalouf
Yapı Kredi Yayınları
23- Tünel&Gazze’de Yaşamak
Mehmet Akif Ersoy
Kapı Yayınları

9- Modern Filistin Tarihi
Ilan Pappe
Phoenix Yayınevi
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FİLİSTİN
DİRENİŞİNİ
KONU ALAN
ÖDÜLLÜ
FİLMLER
Kutsal Direniş (İntervention Divine)
Film Konusu
Filistin ve İsrail arasındaki gerginlik ve bu gerginliğin tam ortasında
küçük bir kasaba, Nazareth. Bu küçük kasabada yaşayan ve iş
hayatındaki başarısızlıkları yüzünden bunalım yaşayan bir adam,
çevresine duyduğu küçük düşmanlıklar sonucunda kendini mahveder.
Bu adamın oğlu, Kudüs'te yaşamaktadır. Genç adam, Ramallah'ta bir
kadınla aşk yaşamaktadır. Ancak iki ulus arasındaki gerginlik, genç
çiftin ilişkisine de direkt yansımaktadır. Yaşadıkları iki şehir arasında
İsrail Ordusu'nun kontrol noktaları vardır ve onlar aşklarını doyasıya
yaşayamamaktır. Kuşatma yüzünden bütün özel anlarını, bu kontrol
noktalarından birinin yanındaki gizli bir yerde yaşamakta ve dolayısıyla
gizlilikleri kalmamaktadır.İlişkilerindeki bu sınırlama, bastırılmış
arzularının etkisiyle şiddetli bir tepkiye dönüşür.

Rana'nın Düğünü (Rana's Wedding)
Babası onu yurt dışına götürmeden ya da onun seçtiği biriyle
evlendirmeden önce sevdiği adam Halil'e kavuşmak için üzerinde
gelinlikle Kudüs kontrol noktalarını aşmaya çalışan 17 yaşındaki
Rana'nın çabasını anlatıyor.
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Bu Denizin Tuzu (The Salt Of This Sea)
Brooklyn’de Filistinli göçmenlerin oluşturduğu işçi sınıfı bir toplulukta
dünyaya gelen Soraya, büyükbabasının 1948 yılında sürgüne
gönderildiği sırada dondurulmuş bir banka hesabı olduğunu
keşfeder. İnatçı, tutkulu ve kendisinin olanın iadesini isteyen Soraya
uzun zamandır kurduğu hayalini -Filistin’e dönmek- gerçekleştirir.
Oraya vardığında, yavaş yavaş etrafındaki gerçeklikten ayrılır ve kendi
öfkesi ile yüzleşmek zorunda kalır. Filistin’deki duvarların her zaman
görünür olmadığını fark eder. Kendisinin aksine, en büyük tutkusu
orayı tamamen terk etmek olan Emad isimli genç bir Filistinli ile
tanışır. Hayatlarını kontrol eden kısıtlamalardan yorgun düşen ikili,
özgür olabilmek için olayları kendi ellerine almalarının şart olduğunu
anlarlar, yasadışı işler yapmaları gerekse bile.

Geride Kalan ( The Time That Remains)
Elia Suleiman’ın bu filmi, kendi ailesinin 1948′lerden günümüze
uzanan hikâyesini ele aldığı, yarı özyaşamöyküsel, harika bir komedi.
Film, Suleiman’ın babasının, bir direniş savaşçısı olduğu dönemden
itibaren tuttuğu günlüklerinden ve annesinin sürgündeki aile
üyelerine yazdığı mektuplardan esinleniyor. Geride Kalan yönetmenin
tabiriyle, “topraklarında kalan ve İsrailli Araplar’ diye etiketlenen, kendi
vatanlarında bir azınlık gibi yaşayan Filistinlilerin günlük yaşamını
gözler önüne sermeye çalışıyor.

Seni Gördüğümde (Lamma Shoftak)
1960'lı yıllardayız. Gerek kültürel gerekse toplumsal anlamda yeni
bir çehre kazanmaya başlayan dünya, Ürdün'de de kimi değişimlere
sahne olmaktadır. Filistin sınırından Ürdün'e geçmekte olan binlerce
mülteciden biridir küçük Tarek. 11 yaşındaki çocuk ve annesi Ghaydaa,
bu mülteci akınının sol dalgasındadır. Çadırlardan ve prefabrik
evlerden kurulan sığınmacı kampı, sığınmacılara evlerine dönene
kadar barınma sağlamaktadır. Kamp hayatının sıkıntılı gündelikleri
arasında babasıyla tekrar bir araya gelmeyi hayal eden Tarek, bu
umudunu gerçekleştirebileceği bir çıkış yolu aramaktadır. 2003
yapımı Like Twenty Impossibles filmiyle bir hayli ses getiren Filistinli
yönetmen Annemarie Jacir'in son uzun metrajı olan film Berlin Film
Festivali'nde Netpac Ödülü'ne layık görüldü.
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ÖMER (OMAR )
Ömer utangaç ve duyarlı bir fırıncıdır. Fakat iç dünyasına, kendi
doğasına aykırı bir şekilde, bir kedi fare oyununun içinde İsrail
güvenlik güçleriyle oyun oynayarak duvarın arkasında yaşayan biricik
aşkı Nadya'yı görmeye çalışmaktadır. İnandığı ve bildiği her şey
bir anda güvenlik güçleri tarafından İsrail'e karşı büyük bir saldırı
hazırlığında olmaktan şüpheli bulunarak göz altına alınmasıyla yerle
bir olacaktır. Filmin yönetmenliğini Hany Abu-Assad üstleniyor.

Popstar ( The İdol)
Film bizlere, Ortadoğu’da son birkaç yıldır popüler olan Filistinli
düğün şarkıcısı Muhammed Assaf’ın Arap İdol şarkı yarışmasını
kazandığı zamana kadar olan hayatını, çocukluğunu, gençliğini
tanıtır. 10 yaşındaki Muhammed Assaf ve ondan iki yaş büyük ablası
Nour ortak müzik tutuklularıyla birbirine bağlıdır. Bütün çabaları
müzik enstrümanları almak olan bu iki kardeş ve arkadaşları Ashraf
ile Omar’la birlikte bir müzik grubu kurar. Kardeşi Muhammed’in
yeteneğini gören Nour daha büyük hayaller kurmaları ve yorulmadan
çalışmaları için grubu motive eder. Gazze’nin sert hayat koşullarında
Nour, erkek kardeşini karşılaşacağı her türlü zorluktan korur ve ona
bahşedilen yeteneğini paylaşması için en büyük destekçisi olur.

Düğün Davetiyesi ( Wajib )
60’lı yaşlarındaki boşanmış bir baba ve öğretmen olan Abu Shadi,
Nazareth’de yaşamaktadır. Kızı evlenmeye hazırlanıyordur. Yıllardır
yurtdışında yaşayan ve mimar olan oğlu; Roma’dan gelip ona
hazırlıklarda yardımcı olana kadar tek yaşamak zorundadır. Abu
Shadi yıllardır oğlunu görmemiştir ve onun hakkında pek de
bir bilgisi yoktur. Düğün için hazırlıklara başlayan baba ve oğlu,
Filistin geleneklerine göre her misafire tek tek gidip davetiyeleri
vermelidirler. Bu garip ikili günlerini beraber geçirirken ilişkileri de
sınanmış olur.

Sarah ve Selim hakkında ( The Reports on
Sarah and Saleem)
İsrailli evli bir kadın olan Sarah Kudüs’te bir kafe işletmektedir. Doğu
Kudüs’te yaşayan Filistinli, evli bir adam olan Saleem ise Sarah’ın
kafesi gibi mekanlara fırınlanmış ürünler satmaktadır. İş için tanışan
Sarah ve Saleem’in ilişkisi kısa bir süre sonra farklı bir boyuta taşınır.
Sadece geceleri buluşan Sarah ve Saleem birlikteyken adeta hayatın
tüm baskısından kurtulur. Fakat ilişkileri ortaya çıktığından tehlikeye
giren sadece evlilikleri olmaz, aralarındaki ilişki Kudüs’te büyük bir
gerilime neden olur.
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Burası Cennet Olmalı ( It Must Be Heaven )
Burası Cennet Olmalı, birçok şehre seyahat eden ve hepsinde de anavatanı
Filistin ile türlü benzerlikler bulan bir adamın hikayesini konu ediyor. Elia
Suleiman, kendisine Filistin’den başka bir vatan aramak için yola koyulur.
Ancak onun yeni bir yaşam vaadi, kısa süre içerisinde bir hatalar silsilesine
dönüşür. Filistin’den başlayıp, New York, Doha ve Paris’e seyahat eden
Suleiman, gittiği yerlerdeki bir şeyin ona evini hatırlattığını fark eder.
Polis, sınır kontrolleri ve ırkçılık gittiği her yerde onunla birliktedir. Yeni bir
topluma entegre olabilmek için elinden geleni yapan Suleiman, herkesin
ona sürekli nereden geldiğini hatırlatması ile karşı karşıya kalır. Ait olma
arayışı içinde olan Suleiman, gerçekten nereye evim deriz sorusuna yanıt
bulmaya çalışır.

Gaza Mon Amour
Altmış yaşındaki balıkçı Issa, kızı Leila ile birlikte pazarda çalışan Siham'a
aşık olur. Issa balığa çıktığı bir gün ağlarına eski bir Apollo heykeli takılır.
Bu gizemli ve güçlü hazineyi ne yapacağını bilemeyen Issa, onu saklamaya
karar verir. Issa bu keşfinin hayatını sonsuza dek değiştireceğine
inanmaktadır. Bu sıra garip bir şekilde kendisine güveni artan Issa, Siham’a
aşkını itiraf etmeye karar verir.

Muna
Henüz 6 yaşındaki Gazzeli Muna
ve ailesinin yaşadığı ev, İsrail
askerlerinin ani baskınına
uğrar. Gece baskını sırasında
mutfak dolabına saklanarak
askerlerden kurtulan Muna,
sabah olduğunda evde
yapayalnız olduğunu fark eder.
Sokaklarda dolaşarak ailesini
aramaya başlayan Muna'yı
Yeryüzü Doktorları ekibindeki
gönüllü doktorlarından biri olan Ela
bulur. Ela bu küçük kıza yardım edip ailesini bulmaya
kararlıdır. Ela ile doktor arkadaşları Ali ve Süleyman, hem
küçük kızın ailesini ararlar, hem de yıkımdaki bir
ülkenin dramına şahitlik ederler... Muna, Filistin
sorununa el atan ilk yerli film olma özelliği de
taşıyor. Yönetmenliğini ilk filmiyle Madrid
Film Festivali’ne En İyi Yabancı Film dalında
aday olan Serdar Gözelekli'nin üstlendiği
yapımda başrolleri Leyla Göksun, Turgay
Aydın, Kaan Çakır paylaşıyor.
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COGRAFYASI
MAZLUM
Sustum artık. Konuşsam kalbim çıkacak.

Senin ölümün kanser, hayatın cinayet

Ciğerim yanacak Afrika gibi.

Bir taş ataydım da vuraydım alnından

Asya’nın çekik gözleri tutacak beni

Alnın ki zifiri karanlık,

Kan tutar gibi olacağım biliyorum

Alnın ki cehennem kuyusu…

Ben coğrafyası mazlum bahtı karayım

Biteydi bu keder, bu acı, bu soy kırım

Afrika’yım; gözleri karayım

Kudüs’ün açaydı çiçekleri ne olurdu

Bağdat’ta kâfir kıranım

Filistin’in biteydi ağıtsız geceleri.

Kudüs’te Müslüman…
Sustum artık. Silahlar sussun diye sustum.
Sustum artık. Bana ne tabip lazım

Bir taş gibi bağrıma bastığım öfkemle

Ne de kurşun döksünler bundan böyle

Sustum ki karışayım artık dünyaya.

Zaten kurşun dökmüyorlar artık

Düşmanım kurşun sıktıkça kalbime

Kurşunu çocukların göğsüne saplıyorlar

Kalbimde güller açsın

Yoksul Afganlıları vuruyorlar

Daha da çoğalsın umudum.

Çeçen milletini imha ediyorlar
Sesim yok; kör olasın kör kurşun

Umudum ki Müslüman

Kör mü sağır mı dünya; bilemiyorum.

Umudum ki Allahuekber…

Sustum artık. Sustuğumu duysun dünya.
Ey yaralı yürekler başı belalı topraklar
Afrika’ya sunulan ölümün müsebbibi
Karasineklerin çağı, ucuz ölümlerin
Bahanesi zalimin, bahanesi altın mı?
Kara elmas mı, metan mı, petrol mü?
Peki, Irak bize ne kadar ırak kardeşim
Bir ahla vuralım mı alnından düşmanı?
Senin askerlerin kiralık katil

Nurettin Durman
Şair - Yazar
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MESCİD-İ AKSA
Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde
Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu.
Varıp eşiğine alnımı koydum
Sanki bir yeraltı nehri kaynıyordu.
Gözlerim yollarda, bekler dururum
'Nerde kardeşlerim' diyordu bir ses.
İlk kıblesi benim ulu Nebimin
Unuttu mu bunu acaba herkes.
Şimdi kimsecikler varmaz yanıma
Resulden yoksunum, tek ve tenhayım.
Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı
Çöllerde kayıp bir yetim vahayım.
Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde
Götür Müslüman'a selam diyordu.
Dayanamıyorum bu ayrılığa
Kucaklasın beni İslâm diyordu.

Akif İnan
Şair - Yazar

Akif İnan’ın İz Yayınlarından çıkan
Şiirler isimli eserinden alınmıştır.
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İKİ ŞİİR
BİR
ŞAİR
yriye Ünal
Ha

Afyon doğumlu olan Hayriye
Ünal aslen Muğlalıdır. İlk, orta
ve lise öğrenimini Ankara’da
tamamladı. Ardından Orta
Doğu Teknik Üniversitesi,
Matematik Bölümünden
1997 yılında mezun oldu. Lise
yıllarında başlayan edebiyat
ilgisi, bir tür eğlence olarak
yazdığı şiirleri lise öğretmenine
okutması sonrası, onun
teşvikiyle artarak devam etti.
Üniversite döneminde bir
tür kaçış yeri olarak gördüğü
edebiyata daha çok emek verdi
ve ilk eserleriyle 1997 yılında
Hece Dergisinde görünmeye
başladı. Öncelikle İngilizce
çevirilerle dergide yer alan
Ünal, daha sonraları kendi şiir,
eleştiri, deneme gibi eserlerini
yayımladı. 1997’den itibaren
Hece Yayınlarında çevirmen
ve editör olarak çalıştı. Yakın
zamanda bu görevinden
ayrılan Ünal, Buzdokuz
Dergisinde kurucu ve Genel
Yayın Yönetmeni olarak görev
yapmakta.

Eserleri;
Şiir:

Âdemin Kızlarından Biri			
Birun Yayınları,2003
Sert Geçecek Bu Kış			
Hece Yayınları,2006
Gerekli Açıklama			
Hece Yayınları,2010
Saçları Vardır Aşkın			
Hece Yayınları,2017
Şimdi Aşk Ebediyyen Değişir		
Hece Yayınları,2017
Yüz Sene Daha				
Hece Yayınları,2018
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Hayriye Ünal, ilk şiirlerinden
itibaren tema olarak aşk,
ölüm, kadın, şehir, çarpışma
vs. konuları işledi. Bunlar
arasında aşk öne çıksa da bunu
basit bir lirizm içinde, kadın
duyarlığı gibi görünen şekilde
ele almadı. Aşkı daha çok
metafizik bir kavram olarak,
muhatabı olmadan kullanmayı
tercih etti. Burada Ünal’ın
şiirinde epik bir karşı çıkıştan
bahsetmek gerekir. Ünal,
kadın olarak toplum içinde,
ailede, aşkta, sosyal alanda vs.
sürekli konumunu belirleyen ve
korumaya çalışan bir duruşun
şiirini yazıyor. İtirazları varlığının
ve konumunun dış baskılar
altında tehdit ve yok olmaya
müsait oluşundan kaynaklı ve
haklı. Konuşma dilini ve eşyayı
da bu anlamda kullanan bir
şair. Arabalar, evler, sehpa,
kapı, kalem, vs. konuşma
dilinin akıcılığında bu itirazı
dile getirmek için şiirde var.
Kurduğu dili metinler arası
kabul edebileceğimiz pek
çok şair, yazar, düşünürden

İnceleme:

Eşikteki Özgürlük (Çoksesli Şiir)
Hece Yayınları,2011
İnceleme
Tahlil Tahrip İnşa			
Hece Yayınları,2014

Eleştiri / Deneme:

Başkasının Sınırlarında Şair		
Hece Yayınları,2016
Yazmayan İki Kere Ölür			
Dünyadan Çıkış Yayınları,2019

alıntı ya da göndermelerle
zenginleştiriyor Ünal. Bu alıntı
/ göndermelerle aynı zamanda
şiirine farklı kelimeler katıp
zenginleştiriyor. Şehir de
kendiyle bütünleşmiş olarak
görünür şiirlerinde. Özellikle
Ankara sıkça geçer. Şehir, tarihi
ve kültürü barındırması yanı sıra
günlük yaşamı da sembolize
eden bir imge olarak görülür
şiirlerde.
Hayriye Ünal şiirleri kadar
eleştiri ve kurduğu poetikasıyla
da dikkat çekmiştir. Şiirin yalnız
yazarı değil üzerine düşünenidir
de. Şiiri bir inşa olarak
gördüğünü, nelerin kullanılıp
kullanılmayacağını ölçüp
biçen, şairanelikten uzak bir
yapıdır şiiri. Çokseslilik kavramı
üzerinden poetikasını kurgular.
Çok yönlü ve üretken bir şair
olan Ünal, şiirleri ve eleştirileriyle
çeşitli ödüllere değer
görülmüştür.

Röportaj:

Hep Tabu				
Ebabil Yayıncılık,2019

Ödülleri;

Türkiye Yazarlar Birliği 2010 yılı
Şiir Ödülü (Gerekli Açıklama)
Türkiye Yazarlar Birliği 2016 yılı
Edebi Tenkit Ödülü (Başkasının
Sınırlarında Şair)
Eskader 2016 yılı Eleştiri Ödülü
(Başkasının Sınırlarında Şair)
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AZMETTİRİCİ III
PİRUS
yalandır eti tırnaktan ayırırlar
kolayca
kimse koyduğun yerde durmaz kuş
konduğu
koptuğu yerden uzar dal
boşluğa suyun arzusu saçımdan
süpürge senden adam
benden madam olur mu bovary
filan değil burası şanzelize diyorsam
anna da öldü gitti pis işler bunlar
aşktan ölür mü insan
kahırdan mı yoksa, laf!
kız olur mu hiç afyon kaymağından,
ben olmuşum
en son kızıla boyadım ama
saçımdan
süpürge sütümden yarar ummam
ankara ankara kadardır kale içinde
dardır
sokaklar -ankara benim- sen onu
şehir san
beni gösterir yönler bende karışmış
yüzleri kadınların üst üste geçer
bana gösterir durmuş kol saatlerim
kaldığım yeri kıvırmışımdır
katlanıp masa altı kanepeler
şezlong bir yaz resmi
arayacak mıyız eski
bu oyunda muzaffer
kalmışımdır… etraf ına bir bak sevgili
pirus kadar yanmışımdır
artık unvan maçı yok
maça kızı maça as alır

biri var burada sadece biri herhangi biri gibi bak ona
sadece bak ona ve bakmaktan sakınma
o bir rüşeym ama kendini duyuyor
kulağından sesler
dilinden tatlar
ve göğsünden uzak istekler geçiyor
–denmiş miydi?
geçiyor yalnızca salınarak bir salda f ırtına
sadece sen oku diye yazarak havaya hemen silinebilir
bir pasaj bir kıta bir işaret bir arma
duman da olabilir burası uzak burası bir çıkmaz burası
bir ada
tamada
sen o dumanı okuyarak
yürüyerek ve dizlerinde paçavra
ve uzamış saçların karışmış güzelim sakalına
senden neyi istediğimi hiç bilmeyerek
tutkuyla yürüyorsun istemli sanarak kendini
meğer eski bir laftır
biraz ufunet ve küf kaplı
yalan olmuş derler söze değmez sözler
ağır ince sıcak ılık birden hızlanan trenler
edenlerden olmalı erine niyaz
bana ikna edici uzun sözler yaz bana kırıcı
çok kırıcı, yüzünü fotoğrafla tutmak hatrımda
ama 99
kerre adını söylersem o gece giriyorsun rüyama
yalnızım diyor yalnızdır dır
güçlüyüm diyor tek başına bir tümendir dir
ona güvenip sayarsın tanıyabilsen ama yoksun sen
sana bakınca ardın görünüyor
konuşsan sessizlik dağılmıyor
dokunabilsen -ah yararı yok yararı yok- pürüzler
düzleşmiyor
(not: ah burda bir şiir cümlesi değil gayri ihtiyari oluyor
foule son nom!
ceux qu’on n’a jamais vu, ceux qu’on ne connait pas)

Şafak Çelik
Şair - Yazar
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KUYUL

Hasan
Ali Toptaş’ın
Everest
yayınlarından çıkan Beni
Kör Kuyularda romanı başta Muzaffer
ve kızı Güldiyar olmak üzere birbiri içine geçen
pek çok karakterin hikâyesini ve bu karakterler
üzerinden bir toplumun olaylara ve hadiselere
yaklaşımını ele alıyor. Roman Muzaffer’in işe
giderken yemeğini evde unutması ve kızı
Güldiyar’ın babasının arkasından yemeğini
ona götürmesiyle başlıyor. Güldiyar bu kısa
yolculuktan döndükten sonra bir daha
ağzını açmıyor. Kendi içine kapanıp evin bir
köşesinde tek başına oturarak ağlıyor. Ağlarken
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gözlerinden yaş
yerine irili ufaklı taşlar
dökülüyor. Annesi kızının
durumuna üzülse de daha önce
hiçbir şekilde görülmeyen bu olay karşısında
çaresiz kalıyor. Çok geçmeden de vefat ediyor.
Güldiyar’ın gözlerinden taş döküldüğünü
duyan kasabalıların ardından şehirde yaşayan
insanlar da onu ziyaret etmeye, gözlerinden
düşecek taşı görebilmek için saatlerce evin
etrafında beklemeye başlıyor. Dilden dile
dolaşan bu olay her geçen gün evin etrafının
daha fazla insanla dolmasına sebep oluyor.
Kendilerine yardım etmek isteyen komşular
çaresiz kalıyor. Nitekim Güldiyar’ı görmek artık

alan Halil karakteriyle Toptaş insanoğlunun
hatırlaması gereken bir değere dikkat
çekiyor: Vicdan. Muzaffer ve kızı Güldiyar’ın
başına gelenlere dertlenen Halil şöyle
diyor: Ben kötülük edenle kötülüğe maruz
kalana aynı yüz ifadesiyle bakamam, her
ikisine de gülümseyemem diyorum size.
Bunu yaparsam o zaman da kendi yüzüme
bakamam diyorum. Beni Kör Kuyularda
kötülüğe, zalimliğe bakıp gülümseyen, ses
çıkarmayan insan topluluklarını gözler önüne
seriyor. Halil de bu topluluğa isyan ediyor:
Sen diyorsun ki, kötüler gelip bize kötülük
edinceye kadar iyidirler, başımızın üstünde
yerleri vardır.
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Güldiyar’ın babasına yemeğini götürürken
yolda başına ne geldiğini merak etmemizle
başlayan Beni Kör Kuyularda açık uçlu
yanlarıyla okuyucusunu romanın sonuna
kadar diri tutuyor. Mistik duyguların da ön
plana çıktığı romanda okuyucu kendini ilahi
bir olayın içinde buluyor. Bu mistisizmin
izlerini evine dönen Bahriye’de, onu gören
Emine ve Muzaffer’de, Muzafferin gördüğü
ve saklandıkları sandıktan çıkıp sesler çıkaran
geyiklerde, Muzaffer’in anne ve babasının
gelmesinde, Halil’in ölmeden kabre girme
hikâyesinde, akşamları ateşin başında oturan
ak sakallı dedede görüyoruz.
Hasan Ali Toptaş kendine has üslubu ve
anlatım tarzıyla, her geçen gün farklı bakış
açılarıyla değerlendirilen romanı Beni Kör
Kuyularda ile okuyucusunu farklı ama bir
yandan da tanıdık bir dünyaya ulaştırıyor.

KİTABIN
KÜNYESİ

herkesin elini kolunu sallayarak yapabileceği
bir şey değildir. Güldiyar’ın kapısında bekleyen
adamlar içeriye girmeye çalışan kalabalıktan
para toplamaya başlıyor. Kendilerince bu
kalabalığı bir ‘düzen’ içerisine sokarlar.
Muzaffer çoğu defa bu kişilere baş kaldırmaya
çalışsa da gücü yetmiyor. Çoğu defa kızını
içine düştükleri bu durumdan kurtarıp
köylerine dönmek ister fakat bu girişimlerin
hepsi başarısızlıkla sonuçlanır. Her defasında
itilip kakılır, hor görülür ve bastırılır. Eşinin
vefatı, yıllardır yolunu gözlediği, kendilerini bu
durumdan kurtarmasını ümit ettiği oğlunun
bir türlü gelmeyişi ve kızı Güldiyar’ın insanlar
tarafından seyirlik bir nesne bir ‘varlık’ haline
dönüşmesi Muzaffer’i de içine kapanık bir
hale dönüştürür. Zamanla Muzaffer’in de
seyredilen bir varlığa dönüşmesini romanın
akışında görürüz.
Hasan Ali Toptaş, Beni Kör Kuyularda
romanında toplumun olaylar karşısında
sergilediği tavırları ve tutumları Güldiyar’ı
merkeze alarak anlatıyor. Öyle ki Güldiyar’ın
gözlerinden taş döküldüğünü duyan
insanlar onu görebilmek adına insanlığını
unutup çeşitli zalimliklere başvurabiliyorlar.
Empati duygusundan yoksunlaşan kişiler
zamanla daha da acımasızlaşıp Güldiyar
ağlamadığında verdikleri parayı geri almaya
çalışıyorlar. Bu sebepledir ki ağlaması için
Güldiyar’ın sırtına dokundurulan her bıçak
darbesinde onların da parmak izlerini
görüyoruz. Evin bahçesinde çekirdek yiyerek
sanki bir tiyatro veya film izler gibi Güldiyar’ı
izlemeye gelenler arasında yoksulundan
zenginine, kültürlüsünden bilgisizine her çeşit
insan bulunuyor. Bu insanları ortak paydada
buluşturan şey merak ve seyir tutkusudur.
Bu seyir zamanla öyle bir hale gelir ki
insanlar sadece bakarlar. O evde yaşananları,
Muzaffer’in ve kızı Güldiyar’ın yaşadıkları
çaresizlikleri, zorbalıkları ve zorlukları
görmezler. Giyimleri, zihin dünyaları farklı olsa
da evin bahçesinde toplanan insanların ortak
bir amacı vardır: Güldiyar’ın gözünden düşen
taşları görmek. Bu nedenle kendi istekleri
ve arzuları dışında yaşanan tüm olaylara
kör olmuş bir toplumun örneğini yansıtıyor
Toptaş.

Adı
Beni Kör Kuyularda
Yazarı
Hasan Ali Toptaş
SAYFA SAYISI: 238
YAYINEVİ: Everest
BASIM YILI: 2019

Muzaffer’in evinin bahçesinde bekleyenler
zamanla gruplara ayrılmaya başlıyor. Bir
grup Güldiyar’ın gözyaşlarını beklerken
ve onu izlerken diğer grup da Güldiyar’ı
seyredenleri seyrediyor. Bunların içinde yer

Havva KOTAN

Sosyolog
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Havanın ılıklığı ile yorganı
fazlaca kafama çektim. Açıkta
kalan ayaklarım irkilmeme
neden olurken birazda
ayılmıştım. Hava neredeyse
aydınlanmıştı. Geç kaldığımı
düşünerek hemen üzerimi giyip
kendimi sokağa attım. Biraz hızlı
olmuştu, ayakkabı yerine terlik
giydiğimi fark etmemiştim.
Dönsem mi diye düşündüm.
Bugün özel bir gündü ama
bayağı da yürümüştüm.
Şimdi dönsem geç kalmam
kaçınılmazdı. Adımlarımı
hızlandırarak yürümeye devam
ettim.
Neyse ki yetişmiştim hatta
erken gelmiştim. Kimsecikler
yoktu. Hiç bu kadar boş
olmamıştı bu zamana kadar.
Aklımda onlarca soruyla
ilerledim. Son günlerde
durulmaz bir burun kaşıntım
vardı sanırım yeniden nezle
olacaktım. Hapşırmak için
elimi azıma götürdüğümde
maskemi takmayı unuttuğumu
fark ettim. Sorularım da yavaş
yavaş cevaplanıyordu artık.
Hala uyanamamış olmamdan
olacak ki caminin bahçesinde
bir süredir dikildiğimi yeni
fark etmiştim. Keyfim iyice
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kaçtı. Namazsız
başlayacağım bayramın
bereketi olacak mıydı?
Olmazdı böyle, hazır camiye
de gelmişken 2 rekât mescit
namazı kılmak gerekirdi. Hem
böyle birazda yüreğime su
serpilmiş olurdu.
Camiden çıkıp koşar adım evin
yolunu tuttum. Evde herkes
merak etmiştir şimdi. Bayram
istediğim gibi başlamamıştı.
Geçen bayramlarda
patlattığımız torpil, kız kaçıran
da kalmamıştı sokakta onu
patlatacak çocuk da. Yeniden
içlendim. Varken benim için
kıymeti olmayan basit şeyler
nasıl da değerlenmişti böyle.
Aklıma şükrümün eksikliği
geldi. Gelmişken de gitmeyecek
gibi düşüncelerimin merkezine
oturup beni çaya, kahveye
davet etti. Çay, evet çay için
beni bekliyorlardı. Koşar
adım yürümeye başladım. Bu
düşünceyle daha geniş bir
zamanda kahvemizi içmeliydik.
Üstümü başımı düzelttikten
sonra yıllar sonra ilk defa baba
evine dönüyormuşçasına
kapıyı çaldım. Aynı heyecanla
da karşılandım. Bayramın en

önemli kısmı
için
beklenmiştim.
Bu
kısmı başlatmak
için
sabırsızlıkla babamın eline
atıldım. Tüm aile fertleriyle
bayramlaştıktan sonra sırada
her hafta beklediğimiz altı
günün yorgunluğunu alan o
Pazar kahvaltısı gibi 30 günlük
sabrın sonunda ilk kahvaltımız
vardı. Bayram kahvaltısı.
Kahvaltıda herkesin dalgınlığı
dikkatimi çekmişti. Belli ki
herkes diğer bayramlardan
farklı geçecek bu bayramın
etkisindeydi. Yeniden
kendime kızdım. Sonuçta bir
Müslümanın iki günü denk
olamazken neden durmadan
bir önceki bayramı yaşamaya
hevesleniyordum. Neden aynı
olmak zorundaydı ki. Bu bayram
diğer bayramlardan daha
bayram olmalıydı. Etraftaki bu
puslu havayı dağıtmak için
bugün yaptığım dalgınlığı
abarta abarta anlattım. Kötü
anılarımı dalgaya vurmazsam
asla beni mutlu etmeyeceğini
öğrenmem iyi olmuştu. İşe de
yaramıştı. Herkesin yüzünde bir
gülümseme belirmişti yeniden.
30 gün boyunca yapmadığım

Kapı çalsın diye bekledim. Çalsın
da ev çocuk neşesi ile dolup
taşsın. Biraz da korku vardı
içimde. Ya hiçbir çocuk kapıyı
çalmazsa diye. Öyle olmadı.
Kapı defalarca çaldı. Bayramı
yaşatmak için gelen çocuklar.
Sadece geçen bayramdan
farklı olarak bu bayram
maske takmışlardı. Engelleri
konulurken engelleri kaldırmak
veya onunla yaşamayı
öğrenmek bizim elimizde değil
miydi? Biz de öğrenecektik
elbette böyle yaşamayı.
Bayramımızın vazgeçilmezi
tütün kolonyamız yine başrolde
oymamaktaydı. Bu bayram
sevilen komşu olmak için 3 aydır
harçlığımı idareli kullanarak
para da biriktirmiştim. Her
engele rağmen bayram
istediğim gibi yolunu şaşmadan
ilerliyordu.
Her geçen gün yeni şeyler
öğretiyordu zaman bize.

Bu bayram
da mesafelere
rağmen kardeşliği
öğrenmiştim.
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kahvaltıyı bir anda mı
yapmıştım? Üzerime bir
ağırlık çöktü. Son bir çay
için bardağımı koyu kırmızı
çayla doldurdum. Çaya şeker
atmadan içmeyi seviyordum
ama mutlu olduğum
zamanlarda şekerli içmek
daha iyi geliyordu bana. Sanki
çayım, kahvem şekerli olursa
mutluluğum bozulmayacakmış
gibi gelirdi. Şeker tabağından
bir tane küp şekeri çayıma atıp
karıştırmaya başladığımda
aklıma eski bayramlar geldi.
Elimize poşetlerimizi alır kapı
kapı tüm mahalleyi dolaşırdık.
En sevdiğimiz de şeker yerine
bozuk para tabağını uzatan
ev sahipleriydi. O gün bizim
günümüzdü tabi bakkal da
bizimdi, sokaklar da, şeker de
bizimdi, bayram da. Ne zaman
hatırlasam beni gülümseten
günlerdi. Çocukların
gülümsediği, yaşlıların beklediği
bu mübarek günler... Bizi
kavuşturana elhamdülillah.

Bu günlerde
yeniden
Müslüman
kardeşlerimin
varlığını hatırlayıp
hiç bir zaman
dolduramadığım
dualarımı daha bir umutla
doldurmuştum. Enfal
Suresi her zaman
aklımı meşgul
etmeliydi. İnsanın
içine ferahlık
düşüren o ayeti
bir kez daha
okumaya
başladım;
Gerçeği
yalanlayan
nankörler,
seni
tutuklamak,
öldürmek
veya sürgün
etmek için plan
yapıyorlardı.
Onlar plan
yaparlarken, Allah
da plan yapıyordu.
Allah, plan yapanların
en hayırlısıdır.
Herkes kendi için
planlar yaparken,
yeniden hatırlamıştık
yaptığımız planların
ne kadar dünyevi
olduğunu. En çokta
bu üzmüştü bizi.
Nasıl bu kadar
dünyaya dönmüştük
yüzümüzü. Yeni
bir karar almıştım
yeniden bu ramazan
benim miladım
olmalıydı. Her şeye
yeniden başlamalı...

Ceyda Karabul
Açık Fikir Platformu Öğrencisi
Şehit Ömer Halis Demir Kız
Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. Sınıf
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Köşe Yazısı

Dondurma
Malzemeler
1/2 su bardağı çiğ badem

Bademler rondoda iri kalacak
şekilde çekilir.

2 adet dondurulmuş muz

Dondurulmuş muz ve bal ilave
edilerek iyice karıştırılır.

2 yemek kaşığı bal
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Yapılışı

Bir kaba alınarak buzlukta bekletilir.

Afiyet olsun.

Dondurma

Köşe Yazısı

Seftalili
Yapılışı

Malzemeler

Şeftaliler soyulur, doğranır ve buzluğa
atılır.

4 adet şeftali

Donmuş şeftaliler süt ile rondodan
geçirilir.

1 çay bardağı süt

İsteğe bağlı olarak yarım saatte bir
buzluktan çıkarılıp çırpılır.
Bu işlem 3-4 kez tekrar edilir.
Bir kaba alınarak buzlukta 45 dk.
bekletilir.

Afiyet olsun.

Ayşe Durul Aslan
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Tarihte Bu Ay

Haziran

01 Haziran 1911:

Türk Hava Kuvvetlerinin temelini oluşturan, 		
Tayyarecilik komisyonu kuruldu.

08 Haziran 632:

Peygamber Efendimiz (sav)’in Mîlâdî Tarihle 		
Âhirete İrtihâli

11 Haziran 1868:

Kızılay’ın Kuruluş Günü

14 Haziran 1839:

Jandarma'nın kuruluş tarihi

17 Haziran 2015:

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Hayatını
Kaybetti

19 Haziran 1862:

ABD’de Köleliğin Resmî Olarak Kaldırılması

21 Haziran 1934:
		

Soyadı Kanunu’nun Kabulü, 			
Mustafa Kemal Paşa'ya, TBMM tarafından 'Atatürk'
soyadı verildi.

25 Haziran 1950:

Kore Savaşı’nın Başlaması

14 Haziran 1839

015
an 2
azir
H
7
1

25 Haz
iran 1
950
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